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ABSTRACT  

 
Achtergrond  Balanstraining is één van de meest toegepaste interventies in de 
behandeling van musculoskeletale letsels, zeker na een enkelverstuiking. Het blijft echter 
onduidelijk welke oefeningen het best worden uitgevoerd en hoe progressie kan worden 
opgebouwd. Het doel van deze studie was om na te gaan wat het effect is van 
voetoriëntatie op een uni-axiale kantelplank op de spieractiviteit, en hoe binnen een 
patiëntenpopulatie (chronische enkelinstabiliteit) progressie tijdens balanstraining kan 
worden geïmplementeerd. 
Methode  Om het effect van de voetoriëntatie na te gaan, werd de spieractiviteit 
van de stabiliserende spieren van het enkelgewricht geregistreerd bij 69 gezonde 
deelnemers die op één been volgens beter verschillende voetoriëntaties (een frontale, 
sagittale, diagonale en subtalaire as) balanceerden op een uni-axiale kantelplank. Voor de 
patiëntenstudie werd de spieractiviteit geregistreerd terwijl de deelnemers balanceerden 
op een uni-axiale kantelplank met verschillende voetoriëntaties en op multi-axiale 
ondergronden (Airex pad en BOSU). Spieractiviteit van de mm. peroneus longus en 
brevis, mm. gastrocnemius laterale en mediale en de m. tibialis anterior werd 
geregistreerd aan de hand van oppervlakte EMG. 
Resultaten  Voor elke spier was er een welbepaalde voetoriëntatie die meest 
spieractiviteit uitlokte, grotendeels overeenkomstig de anatomische functie van die spier: 
voor de m. peroneus longus de frontale, voor de m. tibialis anterior en m. gastrocnemius 
laterale de diagonale, en voor de m. gastrocnemius mediale de sagittale as. Bij personen 
met chronische enkelinstabiliteit werd algemeen de meeste spieractiviteit uitgelokt uni-
axiaal volgens de frontale as en op de BOSU. De laagste tibialis anterior/peroneus longus 
ratio werd geregistreerd op een vlakke ondergrond, op het Airex matje en op de uni-
axiale kantelplank volgens de  frontale as. 
Conclusie  Deze studies tonen aan dat een uni-axiale kantelplank kan gebruikt 
worden om een specifieke focus te leggen op een welbepaalde enkelstabiliserende spier 
en  om de agonist-antagonist coactivatie te controleren. Voor personen met chronische 
enkelinstabiliteit kan graduele progressie ingebouwd worden op basis van spieractiviteit 
en cocontractie. Voor een maximale focus op de m. peroneus longus met een lage tibialis 
anterior/peroneus longus ratio kan balanceren op een kantelplank langs een frontale as 
aangeraden worden. 
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INTRODUCTIE 

Balanstraining is één van de meest toegepaste 

interventies in de behandeling van 

musculoskeletale letsels, zeker voor de 

revalidatie na een enkelletsel. Het handhaven 

van balans wordt bepaald door een efficiënte 

integratie van visuele, vestibulaire 

(evenwichtsorgaan) en somatosensorische 

input (receptoren ter hoogte van gewricht, 

spier en huid) om een adequaat 

neuromusculair antwoord te geven.24 Dit 

wordt de sensorimotorische controle 

genoemd. De kwaliteit van deze 

sensorimotorische controle vertaalt zich in het 

vermogen om succesvol om te gaan met 

veranderende taken en omgevingsfactoren 

om een bewegingsdoel te bereiken.4 Indien 

het sensorimotorisch systeem zich niet 

adequaat kan aanpassen, kan dit mogelijk 

aanleiding geven voor het ontstaan van 

letsels.22 Deze letsels leggen op hun beurt 

nieuwe beperkingen op aan het 

sensorimotorisch systeem waarna een 

individu mogelijks meer risico loopt op 

blessures.22 Als gevolg van bijvoorbeeld een 

enkeldistorsie worden mechanoreceptoren 

beschadigd, treden er veranderingen op in de 

centrale verwerking en in het motorische 

antwoord van de spieren rond het 

enkelgewricht, wat bijdraagt tot een algemene 

verstoorde neuromusculaire controle rond het 

enkelgewricht.6;8;11 Deze tekorten kunnen 

leiden tot een verhoogd risico op recidieven 

van enkeldistorsies en zelfs tot de 

ontwikkeling van chronische enkelinstabiliteit. 

Dit laatste is gekenmerkt door repetitieve 

enkeldistorsies, een subjectief gevoel van 

instabiliteit en episodes van ‘giving way’ (het 

ongecontroleerd rollen over de enkel zonder 

dat dit resulteert in een enkeldistorsie) en 

functieverlies.7 Een goede revalidatie na een 

letsel is dan ook onontbeerlijk.  

Het belangrijkste doel van balanstraining na 

een letsel is herstel van een normale 

neuromusculaire controle rond het 

enkelgewricht tot een functioneel niveau door 

een maximale stimulatie van de stabiliserende 

spieren van het enkelgewricht (Fig 1). 

Verschillende studies hebben aangetoond dat 

balanstraining de posturale controle 

verbetert.12;15 Naast het curatief effect is ook 

het preventief effect voor letsels van het 

onderste lidmaat in het algemeen en meer 

specifiek voor het oplopen van enkeldistorsies 

aangetoond.16;19 Het risico op enkeldistorsies 

is aanzienlijk verlaagd in populaties die 

Figuur 1. Stabiliserende spieren van het enkelgewricht geïncludeerd in dit onderzoek. 1 = m. peroneus longus; 2 = m. 
peroneus brevis; 3 = m. tibialis anterior; 4 = m. gastrocnemius mediale; 5 = m. gastrocnemius laterale. 



 Roel De Ridder, Tine Willems, Sophie De Mits, Jos Vanrenterghem & Philip Roosen 

Universiteit Gent 

 

2 

balanstraining doen. Als één van de mogelijke 

verklaring wordt gesteld dat langdurige 

balanstraining resulteert in een grotere 

stimulatie van de spierspoeltjes. Deze hogere 

stimulatie zou de neuromusculaire controle 

verbeteren en zou daarom bijdragen tot een 

functionele stabiliteit van het enkelgewricht.2 

Balanstrainingsprotocols variëren echter in 

tijdsduur, frequentie, materiaal en progressie 

van de oefeningen.13 Op dit moment is het 

niet geweten welke oefeningen het best het 

revalidatiedoel dienen na enkeldistorsies of bij 

chronische enkelinstabiliteit en hoe progressie 

kan worden opgebouwd.  

Bij het revalideren tot een functionele 

neuromusculaire controle is het belangrijk dat 

de juiste spieren worden geactiveerd. De 

grootte van de spieractiviteit is afhankelijk van 

de stabiliteit van het gebruikte materiaal. Er 

kan tijdens balanstraining gebruik gemaakt 

worden van verschillende types 

ondergronden, waarbij we enerzijds multi-

axiale ondergronden en anderzijds uni-axiale 

ondergronden kunnen onderscheiden. Hoewel 

multi-axiale ondergronden (zoals trampoline, 

wobble board, swiss ball, dyna disc of BOSU 

balance trainer) zeer frequent gebruikt 

worden van in het begin van de revalidatie, is 

het belangrijk om weten dat er geen controle 

is over de rotatierichting waarin de enkel 

wordt uitgedaagd.10;20;21 Hierbij kan men de 

vraag stellen of er dan wel controle is over 

welke spieren het meest zullen aangesproken 

worden. Uni-axiale kantelplanken 

daarentegen laten wel controle over de 

bewegingsrichting toe, afhankelijk van de 

voetoriëntatie ten opzichte van de as van de 

plank. Hoewel dergelijke kantelplanken in de 

praktijk vaak gebruikt worden, is er nog geen 

onderzoek gebeurd naar het effect van de 

voetoriëntatie op de spieractiviteit van de 

verschillende stabiliserende spieren van het 

enkelgewricht. Afhankelijk van de 

voetoriëntatie zou de spieractiviteit variëren 

overeenkomstig de anatomische functie, 

hoewel wetenschappelijk bewijs dus 

ontbreekt. Deze kennis kan echter nuttig zijn 

in de vroege stadia van de revalidatie wanneer 

het doel is om te focussen op tekorten van 

specifieke spieren, vooraleer over te gaan 

naar meer dynamische, sportspecifieke 

oefeningen. Zo is het na een enkeldistorsie of 

bij chronische enkelinstabiliteit wenselijk om 

specifiek de m. peroneus longus te betrekken 

omdat deze spier als functie heeft het 

mechanisme van een enkeldistorsie tegen te 

gaan en omdat onderzoek heeft aangetoond 

dat de functionaliteit van deze spier vaak 

gestoord is in deze populatie.5;9;23 

Het eerste doel van dit onderzoek was 

enerzijds de evaluatie van het effect van de 

voetoriëntatie ten opzichte van de rotatieas 

van een uni-axiale kantelplank. Anderzijds is 

de huidige literatuur over het effect van 

materiaal op de spieractiviteit gebaseerd op 

gezonde populaties. De vraag is of deze kennis 

toepasbaar is binnen een patiëntenpopulatie 

waarbij een gestoorde neuromusculaire 

controle verondersteld wordt. Daarom was 

het tweede doel van het onderzoek het effect 

van een uni-axiale kantelplank en multi-axiale 

materialen op de spieractiviteit van de 

stabiliserende spieren van de enkel te 

evalueren om een rationale te ontwikkelen 

voor een progressief balanstrainingsprotocol 

binnen een populatie van mensen met 

chronische enkelinstabiliteit. 
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METHODE 

Deelnemers 

Voetoriëntatie: Een groep van 69 gezonde 

deelnemers (leeftijd: 21.8 ± 1.7 jaar; lengte: 

174.7 ± 8.6 cm; gewicht: 67.5 ± 11.9 kg; BMI: 

21.5 ± 3.0), waarvan 38 vrouwen en 31 

mannen, werden geïncludeerd. Deelnemers 

werden uitgesloten als zij het voorbije jaar een 

musculoskeletaal letsel hadden opgelopen, als 

zij enkelinstabiliteit aangaven, een 

systemische aandoening hadden die balans 

beïnvloedt, en als ze zwanger waren op het 

moment van de testing. 

Patiëntenstudie: 28 deelnemers met 

chronische enkelinstabiliteit (CEI) (leeftijd: 

20.3 ± 1.8 jaar; lengte: 171.0 ± 7.0 cm; 

gewicht: 63.4 ± 6.5 kg; BMI: 21.6 ± 1.7). Om in 

aanmerking te komen moest aan elk van de 

volgende criteria voldaan worden: (1) een 

voorgeschiedenis van een enkeldistorsie die 

resulteerde in participatiebeperkingen voor 

tenminste 3 weken (2) episodes van ‘giving 

way’, (3) herhaalde enkeldistorsies, (4) 

gevoelens van instabiliteit, (5) zwakte rond de 

enkel, en (6) nog steeds sportief actief zijn. Als 

exclusiecriteria werden een fractuur of 

operatie aan de enkel, klachten ter hoogte van 

het been op het moment van de testing of 

evenwichtsstoornissen vastgelegd. 

Deze studies werden goedgekeurd door het 

ethisch comité van het Universitair Ziekenhuis 

Gent en deelnemers hebben de informed 

consent voorafgaand ondertekend.  

Procedure 

Het balansprotocol bestond uit een 

blootsvoetse unipodale stand waarbij het 

steunbeen licht geplooid werd (knie boven de 

tenen). In deze positie werden de deelnemers 

gevraagd om hun evenwicht te behouden op 

verschillende ondergronden of met 

verschillende voetposities. Spieractiviteit van 

de spieren rond het enkelgewricht, nl m. 

tibialis anterior (TA), m. peroneus longus (PL), 

m. peroneus brevis (PB), m. gastrocnemius 

medialis (MG) en lateralis (LG), werd 

geregistreerd met behulp van oppervlakte 

elektromyografie (EMG). 

Voetoriëntatie: Elke deelnemer werd 

unilateraal getest waarbij vier verschillende 

voetoriëntaties werden aangenomen voor de 

testing (Fig. 2). Wanneer de voet parallel met 

de as van de kantelplank (frontale as, F-as) 

wordt geplaatst, wordt instabiliteit in het 

frontale vlak gecreëerd 

(pronatie/supinatiebeweging). De sagittale as 

(S-as) staat hier loodrecht op en creëert een 

dorsiflexie/plantair flexiebeweging. De derde 

voetoriëntatie is volgens een diagonale as (D-

as), 45° naar extern geroteerd van de F-as 

welke een gecombineerde beweging van 

plantair flexie/pronatie en 

dorsiflexie/supinatie veroorzaakt. De laatste 

voetoriëntatie was gealigneerd met een as die 

Figuur 2. Verschillende voetposities ten opzichte van de rotatieas gecreëerd door twee halve bollen onder de kantelplank 
volgens a. F=Frontale as, b. S=Sagittale as, c. D= Diagonale as, and d. ST=Subtalaire gewrichtsas 
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16° intern geroteerd is ten opzichte van de 

frontale as overeenkomstig met de 

anatomische oriëntatie van het subtalaire 

gewricht en leidt tot een 

pronatie/supinatiebeweging volgens de 

subtalaire as (ST-as). De sequentie van de 

voetoriëntatie was gerandomiseerd en elke 

voetpositie werd 3x gedurende 15 seconden 

uitgevoerd (30 sec. rust tussen de trials). Enkel 

de periodes wanneer de deelnemer effectief 

aan het balanceren was (zonder contact van 

de rand van de kantelplank of van het andere 

been met de grond) werden meegenomen 

voor de analyse. 

Patiëntenstudie: Van elke deelnemer werd de 

zijde getest waar instabiliteit werd 

aangegeven en bij bilaterale instabiliteit werd 

de meest instabiele zijde getest op basis van 

de Cumberland Ankle Instability Tool. 

Registratie van spieractiviteit gebeurde op 4 

verschillende ondergronden, nl vlakke 

ondergrond, Airex mat, een BOSU en een 

kantelplank (met hierop 2 voetoriëntaties: 

volgens F-as en D-as) (Fig 3). De keuze voor 

deze 2 assen was gebaseerd op de resultaten 

van de kantelplankstudie wegens hun effect 

op spieren (m. tibialis anterior en m. peroneus 

longus) die belangrijk zijn binnen deze 

patiëntenpopulatie. De balansoefening werd 

herhaald tot er 3 succesvolle pogingen van 5 

seconden waren uitgevoerd voor elke 

ondergrond (gerandomiseerde volgorde). 

Pogingen werden geschrapt als de deelnemers 

hun handen niet op hun heupen hielden, als 

de voet waarop werd gebalanceerd verplaatst 

werd, als het andere been de grond raakte of 

als de benen tegen elkaar werden geduwd om 

evenwicht te houden. Een rustperiode van 30” 

werd voorzien tussen pogingen en van 1’30” 

tussen verschillende ondergronden. 

Data processing en analyse 

De EMG data werd verwerkt met 

MyoResearch XP Master Edition (Noraxon USA 

Inc. Scottsdale, Arizona 85254, USA). De ruwe 

data werden eerst gerectificeerd en gesmooth 

aan de hand van een RMS met een bewegend 

tijdsvenster van 100ms. Vervolgens werd de 

gemiddelde EMG-waarde per spier bepaald 

over de 3 trials. Voor de kantelplank studie 

(deel 1) werd voor elke spier de gemiddelde 

waarde vervolgens genormaliseerd ten 

opzichte van de EMG-waarde van die spier 

volgens de F-as, gezien deze as het meest 

frequent gebruikt wordt in de klinische 

praktijk. Voor de patiëntenstudie (deel 2) 

werden de gemiddelde EMG-waarden per 

spier genormaliseerd naar een maximale 

vrijwillige contractie van die spier. Om de 

cocontractie tussen supinatie/pronatie 

spieractiviteit te illustreren, werd ook de ratio 

berekend voor de m. tibialis anterior/m. 

peroneus longus (TA/PL ratio). 

 

Figuur 3. Verschillende ondergronden: A. kantelplank met lijnen die de voetoriëntatie weergeven, B. onderkant van de 
kantelplank, C. Airex mat, D. Both Sides Up (BOSU) 
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RESULTATEN 

Statistische analyse toonde een duidelijk 

effect van voetoriëntatie en ondergrond op de 

spieractiviteit van de verschillende spieren 

rond het enkelgewricht. De resultaten van de 

statische analyses zijn terug te vinden in tabel 

1 (kantelplank studie) en tabel 2 

(patiëntenstudie). 

Voetoriëntatie (Fig. 4): De m. peroneus longus 

vertoonde de hoogste spieractiviteit wanneer 

gebalanceerd werd met de voet langs de F-as 

in vergelijking met de andere assen. Met de 

voet langs de S-as werd significant minder 

spieractiviteit uitgelokt dan in vergelijking met 

de D-as en de ST-as, zonder significant verschil 

tussen deze laatste 2.  

Spieractivatielevels voor de m. tibialis anterior 

waren significant hoger met de voet langs de 

D-as in vergelijking met de andere assen 

zonder significante verschillen tussen deze 

andere assen. 

Voor de m. gastrocnemius mediale werd 

significant de meeste spieractiviteit uitgelokt 

met de voet langs de S-as in vergelijking met 

de andere assen. Met de voet langs de F-as 

werd significant minder spieractiviteit 

uitgelokt dan langs de D- en ST-as zonder 

verschil tussen deze laatste 2.  

De m. gastrocnemius laterale was significant 

meer actief met de voet langs de D-as in 

vergelijking met de andere assen. Met de voet 

langs de ST-as werd significant minder 

spieractiviteit uitgelokt dan langs de F -as er 

was geen verschil tussen oefenen langs de ST- 

en F-as in vergelijking met oefenen langs de S-

as. 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Spieractiviteit (%), genormaliseerd naar de F-as, volgens de verschillende assen (F=frontal axis, S=sagittal axis, 
D=diagonal axis, ST=subtalar axis)(*p<0.05, **p<0.001) 
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Patiëntenstudie (Fig 5): Algemeen werd voor 

alle spieren significant het minst activiteit 

geregistreerd en ook de laagste TA/PL ratio 

tijdens het balanceren op de vlakke 

ondergrond. Deze wordt niet meer vermeld in 

de verdere beschrijving van de resultaten. 

De resultaten voor de m. peroneus longus en 

m. peroneus brevis waren soortgelijk. Beide 

spieren vertoonden significant hogere 

spieractiviteit bij het balanceren op de 

kantelplank langs de F-as en de BOSU in 

vergelijking met het balanceren op de 

kantelplank langs de D-as. Er was geen 

significant verschil in spieractiviteit tussen de 

kantelplank langs de D-as en de BOSU en 

tussen de kantelplank langs D-as en de Airex 

mat. 

Spieractiviteit van de m. tibialis anterior was 

significant hoger op de BOSU en de 

kantelplank langs de F-as in vergelijking met 

de Airex mat. Er was geen verschil in 

spieractivatie tussen de BOSU, de kantelplank 

langs de F-as en de kantelplank langs de D-as, 

en tussen de kantelplank langs de D-as en de 

Airex mat. 

Voor de m. gastrocnemius laterale werd 

significant hogere spieractiviteit geregistreerd 

op de BOSU, de kantelplank langs de F- en D-

as in vergelijking met de Airex mat. Er was 

geen significant verschil in laterale activiteit 

van de m. gastrocnemius op de BOSU, de 

kantelplank langs de F- en D-as. 

De TA/PL ratio was significant lager op de 

kantelplank langs de F-as en de Airex mat in 

vergelijking met de kantelplank langs de D-as 

en de BOSU. Er was geen significant verschil in 

TA/PL ratio op de kantelplank langs de F-as en 

de Airex mat en tussen de kantelplank langs 

de D-as en de BOSU. 

 

 

Figuur 5. Genormaliseerde spieractiviteit en tibialis anterior/peroneus longus (TA/PL) ratio op de verschillende 
ondergronden. MG = Mediale gastrocnemius; TA = Tibialis anterior; PL = Peroneus longus; PB = Peroneus brevis; F-as = 
Kantelplank langs de frontale as; D-as: kantelplank langs de diagonal as
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Tabel 1. Resultaten van de posthoc multiple paarsgewijze vergelijking met Bonferroni correctie volgens voetoriëntatie per spier.  

  Medial gastrocnemius Lateral gastrocnemius Peroneus longus Tibialis anterior 

Axis 1 

vsAxis 2 

Gem as 1 

(SD) 

Gem as 2 

(SD) P-waarde 

Gem as 1 

(SD) 

Gem as 2 

(SD) P-waarde 

Gem as 1 

(SD) 

Gem as 2 

(SD) P-waarde 

Gem as 1 

(SD) 

Gem as 2 

(SD) P-waarde 

F-S 100  125.2 (27.9) <0.001* 100  92.6 (23.8) 0.073 100  76.4 (19.2) <0.001* 100  94.5 (26.4) 0.536 

F-ST 100  114.8 (20.9) <0.001* 100  90.2 (13.7) <0.001* 100  93.1 (15.1) 0.002* 100  100.7 (20.0) 1.000 

F-D 100  113.1 (25.5) <0.001* 100  112.5 (23.6) <0.001* 100  89.8 (16.3) <0.001* 100  112.9 (31.4) 0.007 

S-ST 125.2 (27.9) 114.8 (20.9) 0.017* 92.6 (23.8) 90.2 (13.7) 1.000 76.4 (19.2) 93.1 (15.1) <0.001* 94.5 (26.4) 100.7 (20.0) 0.221 

S-D 125.2 (27.9) 113.1 (25.5) 0.005* 92.6 (23.8) 112.5 (23.6) <0.001* 76.4 (19.2) 89.8 (16.3) <0.001* 94.5 (26.4) 112.9 (31.4) <0.001* 

ST-D 114.8 (20.9) 113.1 (25.5) 1.000 90.2 (13.7) 112.5 (23.6) <0.001* 93.1 (15.1) 89.8 (16.3) 0.892 100.7 (20.0) 112.9 (31.4) <0.001* 

(F=frontale as, S=sagittale as, ST=subtalaire as, D=diagonale as, SD=standard deviation) 

Tablel2. Resultaten van de posthoc multiple paarsgewijze vergelijkingen met Holm-Bonferroni correctie van de spieractiviteit levels (% genormaliseerd naar maximale 
vrijwillige contractie) volgens de verschillende ondergronden per spier.  

  Medial gastrocnemius Tibialis anterior Peroneus longus Peroneus brevis Ratio TA/PL 

oppervlak 

Gemiddeld verschil 

[95% CI] P-waarde 

Gemiddeld verschil 

 [95% CI] P-waarde 

Gemiddeld verschil 

 [95% CI] P-waarde 

Gemiddeld verschil 

 [95% CI] P-waarde 

Gemiddeld verschil 

 [95% CI] P-waarde 

Vast-AIR -8.9 [-13.9,-3.8] 0.006* -13.6 [-18.2, -8.9] <0.001* -11.8 [-15.3, -8.3] <0.001* -18.7 [-23.7, -13.7] <0.001* -18.8 [-33.1, -4.6] <0.001* 

Vast - BOSU -23.6 [-30.7,-16.5] <0.001* -31.2 [-39.3, -23.1] <0.001* -26.7 [-34.6, -18.8] <0.001* -39.4 [-45.5, -33.4] <0.001* -32.8 [-50.8, -14.9] <0.001* 

Vast -KanF -18.6 [-25.5, -11.7] <0.001* -27.7 [-35.5, -19.9] <0.001* -32.9 [-42.3, -23.5] <0.001* -41.2 [49.0, -33.4] <0.001* -18.7 [-30.7, -6.7] <0.001* 

Vast -KanD -20.9 [-30.1, -11.7] <0.001* -25.9 [-35.8, -16.0] <0.001* -11.5 [-14.7, -8.3] <0.001* -18.5 [-23.7, -13.2] <0.001* -45.8 [-73.6, -18.1] <0.001* 

AIR-BOSU -14.7 [-20.3, -9.1] <0.001* -17.7 [-26.2, -9.1] <0.001* -14.9 [-23.0, -6.8] 0.003* -20.7 [-26.9, -14.5] <0.001* -14.0 [-25.8, -2.2] 0.066 

AIR-KanF -9.8 [-15.5, -4.0] 0.008* -14.1 [-20.8, -7.5] <0.001* -21.1 [-30.5, -11.7] <0.001* -22.5 [-29.6, -15.3] <0.001* 0.1 [-8.3, 8.5] 0.975 

AIR-KanD -12,0 [-18.7, -5.4] 0.006* -12.3 [-22.6, -2.0] 0.084 0.3 [-4.6, 5.2] 0.906 0.2 [-7.0, 7.4]  1.000 -27.0 [-43.3, -10.7] 0.012* 

BOSU-KanF 5.0 [-1.4, 11.3] 0.369 3.5 [-5.3, 12.3] 0.836 -6.2 [-14.9, 2.5] 0.308 -1.8 [-8.9, 5.4] 1.000 14.1 [3.0, 25.3] 0.060 

BOSU-KanD 2.7 [-3.0, 8.4] 0.686 5.4 [-0.2, 10.9] 0.177 15.2 [8.4, 22.0] <0.001* 20.9 [15.4, 26.5] <0.001* -13.0 [-25.8, -0.1] 0.096 

KanF-KanD -2.3 [-6.8, 11.3] 0.686 1.8 [-7.9, 11.5] 0.836 21.4 [12.5, 30.3] <0.001* 22.7 [14.5, 30.9] <0.001* -27.1 [-43.9, -10.4] 0.015* 

AIR= de Airex mat; KanF=kantelplank langs de frontale as; KanD=kantelplank langs de diagonale as 
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DISCUSSIE 

De resultaten van deze studies kunnen clinici 

helpen in de keuze van de gepaste specifieke 

oefeningen en bieden een rationale voor een 

graduele opbouw van de sensorimotorische 

training. Enerzijds werd in deel 1 aangetoond 

dat de voetoriëntatie op een uni-axiale 

kantelplank kan gebruikt worden om de focus 

te leggen op een bepaalde spier. De 

spieractiviteit in functie van de voetoriëntatie 

ten opzichte van de kantelplank komt 

grotendeels overeen met de primaire 

anatomische functie van de spier. Anderzijds 

toont deze patiëntenstudie in deel 2 aan dat 

het type van ondergrond en voetoriëntatie 

kan gebruikt worden om gradueel de 

intensiteit van het spierwerk rond de enkel te 

vergroten en om een invloed te hebben op 

cocontracties.  

Deze studie levert het wetenschappelijk 

bewijs dat de voetoriëntatie een effect heeft 

op de spieractiviteit. De vier voetoriëntaties 

definiëren verschillende bewegingen in het 

enkelgewricht in relatie tot de as van de 

kantelplank. Afhankelijk van de oriëntatie 

wordt dus verschillende intensiteit van 

spieractiviteit uitgelokt in de individuele 

stabiliserende spieren van het enkelgewricht. 

We hadden verwacht dat de m. peroneus 

longus het meest actief zou zijn wanneer 

gebalanceerd zou worden langs de ST-as 

omwille van de meer anatomische benadering 

van het subtalaire gewricht.14 Dit gewricht is 

georiënteerd van posterolateraal naar 

anteromediaal in een hoek van ongeveer 16° 

ten opzichte van de frontale as.17 We zagen 

inderdaad meer spieractiviteit in de m. 

peroneus longus dan wanneer de oefening 

gedaan werd langs de S- en de D-as. Als we de 

twee assen vergeleken die pronatie en 

supinatie in het enkelgewricht uitlokken (ST- 

en F-as), dan zien we uiteindelijk dat de 

spieractiviteit van de m. peroneus longus het 

grootst was wanneer de oefening werd 

uitgevoerd langs de F-as. Voor de m. tibialis 

anterior werd de meeste spieractiviteit 

uitgelokt wanneer er gebalanceerd werd langs 

de D-as. Dit komt overeen met de 

anatomische functie van deze spier gezien 

deze as een dorsiflexie/supinatie beweging 

veroorzaakt.14 Voor de kuitspieren, opgedeeld 

in m. gastrocnemius medialis en lateralis, 

werd verwacht dat de meeste spieractiviteit 

zou worden uitgelokt wanneer men zou 

oefenen langs de S-as. Deze as zorgt immers 

voor een dorsiflexie/plantair flexie beweging 

in het enkelgewricht overeenkomstig de 

functie van de spier.1 De m. gastrocnemius 

mediale was inderdaad het meest actief langs 

deze as in vergelijking met de andere assen en 

het minst actief wanneer geoefend werd langs 

de F-as, de enige as die geen 

dorsiflexie/plantaire flexie component 

genereert. De m. gastrocnemius laterale 

toonde echter niet de hoogste spieractiviteit 

langs de S-as, maar langs de D-as. Deze as 

combineert de dorsiflexie/plantair flexie 

component met een pronatie/supinatie 

beweging. Dit sluit aan bij de functie van de m. 

gastrocnemius lateralis die een plantair flexie 

functie combineert met een pronatie in het 

enkelgewricht.1 

In de patiëntenstudie werden 

multidirectioneel instabiele ondergronden 

onderling vergeleken samen met verschillende 

voetoriëntaties op een uni-axiale kantelplank. 

Op basis van de resultaten uit de eerste 

studie, werd er gekozen om de F-as en D-as 

mee te includeren als voetoriëntatie omdat 

deze het meeste spieractiviteit uitlokken in de 

m. peroneus longus en de m. tibialis anterior. 

Deze twee spieren hebben een tegengestelde 

functie ter hoogte van het enkelgewricht en 

spelen een belangrijke rol binnen het verhaal 

van chronische enkelinstabiliteit. Uit de 

resultaten blijkt dat het type ondergrond een 

duidelijk effect had op de spieractivatie van de 

verschillende spieren. Voor alle spieren werd 

het minste spieractiviteit uitgelokt wanneer 

de balansoefening werd uitgevoerd op een 

vlakke ondergrond. Voor de peroneus longus 

en de peroneus brevis werd de meeste 

spieractiviteit uitgelokt wanneer er geoefend 

werd langs de F-as of op de BOSU. Een hoge 
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spieractiviteit langs de F-as werd verwacht op 

basis van de anatomische functie van de spier 

en de resultaten van de eerste studie. 

Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat 

wanneer je balanceert op de BOSU je een 

grotere zwaaisnelheid gebruikt om je 

evenwicht te bewaren dan wanneer je op een 

Airex mat staat.18 Dit verklaart ook de grotere 

spieractiviteit op de BOSU. Voor de m. tibialis 

anterior was er geen verschil in spieractiviteit 

langs de F-as, D-as en op de BOSU. De laagste 

spieractiviteit werd uitgelokt op de Airex mat 

en op de vlakke ondergrond. We hadden hier 

het meest spieractiviteit verwacht langs de D-

as, maar mogelijks was de aangepaste 

kantelplank (aangepast voor de mensen met 

CEI zodat ze effectief zouden kunnen 

balanceren) niet provocatief genoeg om een 

onderscheid te kunnen maken tussen de 

verschillende oefeningen. Voor de m. 

gastrocnemius mediale werd de meeste 

spieractiviteit geregistreerd op de BOSU, maar 

niet significant verschillend van de F- en D-as. 

Eén van de grote uitdagingen van het 

opstellen van een balanstrainingsprotocol is 

om een progressieve verhoging van de 

moeilijkheidsgraad te verkrijgen door 

geschikte oefeningen te selecteren afhankelijk 

van de pathologie en individuele 

patiëntensituatie. Aangezien chronische 

enkelinstabiliteit geassocieerd wordt met een 

verminderde functie van de m. peroneus 

longus, zal de revalidatie in de eerste plaats 

gericht zijn op deze enkelstabilisator. Daarbij 

moet in de keuze van de oefening ook 

rekening gehouden worden met de agonist-

antagonist coactivatie.3 Dit wil zeggen dat 

men rekening dient te houden met de 

activiteit die wordt uitgelokt tijdens een 

oefening in de spier met een tegengestelde 

functie. Bij chronische enkelinstabiliteit 

bijvoorbeeld zal een verhoging van de 

activiteit van de supinatorspier zonder 

voldoende pronatoractiviteit de enkel 

mogelijk kwetsbaar maken voor een 

enkeldistorsie. Daarom werd in onze studie 

ook gekeken naar de TA/PL ratio. Een lagere 

ratio betekent een supinator/pronator 

cocontractie in het voordeel van de 

pronatoren (m. peroneus longus). Gebaseerd 

op onze resultaten kan volgend 

progressieschema voorgesteld worden: 

Om te beginnen geeft een unipodale 

balansoefening op een vlakke ondergrond in 

het algemeen de laagste spieractiviteit en ook 

de laagste TA/PL ratio. Als volgende stap kan 

een Airex mat gebruikt worden die ook 

algemeen lage spieractiviteit uitlokt (wel meer 

dan op de vlakke ondergrond) en die samen 

met de F-as ook een lage TA/PL ratio heeft. Als 

men specifiek kijkt naar de spieractiviteit van 

m. peroneus longus, ziet men evenveel 

activiteit langs de D-as dan op een Airex mat. 

Maar als men kijkt naar de TA/PL ratio ziet 

men dat deze het hoogst is langs de D-as en is 

daarom niet meteen de beste oefening voor 

deze populatie. De hoogste spieractiviteit van 

de m. peroneus longus werd uitgelokt 

wanneer geoefend werd op de BOSU en langs 

de F-as. Deze oefeningen kunnen dan ook 

gebruikt worden om deze spier maximaal te 

stimuleren. Wanneer ook de TA/PL ratio 

wordt in rekening gebracht, kan men besluiten 

dat oefenen op de kantelplank langs de F-as 

kan beschouwd worden als de beste oefening 

om maximaal de m. peroneus longus te 

faciliteren zonder dat er mogelijks een 

disproportionele agonist-antagonist 

coactivatie wordt ontwikkeld. Deze progressie 

kan aangeraden worden in de beginfase van 

balanstrainingsprotocols vooraleer te starten 

met meer dynamische en functionele 

oefeningen die natuurlijk ook deel uitmaken 

van de progressie in het revalidatieschema. 

Verder onderzoek naar het effect van deze 

meer dynamische oefenvormen en andere 

ondergronden kan verder het inzicht in het 

gradueel opbouwen van een 

balanstrainingsprogramma vergroten. 
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CONCLUSIE  

Deze studies tonen aan dat een uni-axiale 

kantelplank kan gebruikt worden om een 

specifieke focus te leggen op een welbepaalde 

enkelstabiliserende spier en dat de 

voetoriëntatie kan aangepast worden aan de 

specifieke noden van een patiënt. Daarnaast 

kan met een uni-axiale kantelplank ook de 

agonist-antagonist coactivatie gecontroleerd 

worden. Voor personen met chronische 

enkelinstabiliteit kan graduele progressie 

ingebouwd worden op basis van spieractiviteit 

en cocontractie. Voor een maximale focus op 

de m. peroneus longus met een lage TA/PL 

ratio kan balanceren op een kantelplank langs 

een frontale as aangeraden worden. 
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