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ABSTRACT 

Valincidenten zijn één van de belangrijkste oorzaken van verlies van zelfstandigheid 
en levenskwaliteit bij ouderen. Verhoogd valrisico bij gezonde ouderen is vaak 
gerelateerd aan een afname van spierkracht, spiermassa en coördinatievermogen. 
Krachttraining kan spierkacht en -massa bij ouderen verbeteren, maar heeft weinig 
invloed op prestatie van dagelijkse taken en valproblematiek. Het is essentieel om 
een trainingsvorm te vinden die zowel spierkracht als coördinatie aanspreekt en 
tegelijk laagdrempelig is. Met deze doelstelling beschrijven we in dit artikel een 
vergelijkend onderzoek van spieractivatie tijdens enkele veelvoorkomende 
krachtoefeningen en taakspecifieke oefeningen. De verkregen uitkomsten stellen 
ons in staat om meer effectieve trainingsprogramma’s op te stellen voor 
valpreventie bij ouderen. 
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Valincidentie en sarcopenie 

 
Valincidenten zijn een belangrijke oorzaak van 

verlies van mobiliteit en zelfstandigheid bij ouderen. 

Een derde van senioren ouder dan 65 ervaart één of 

meer valincidenten per jaar. Tien tot vijftien procent 

van deze valincidenten resulteert in ernstig letsel 

(bv. botbreuken) of overlijden 
[1]

. Verminderde 

spierkracht, statische en dynamische controle zijn 

belangrijke risicofactoren voor valincidenten 
[2]

. 

Afname van de spierkracht bij ouderen hangt nauw 

samen met een geleidelijke afname van de 

spiermassa die optreedt vanaf het vijfentwintigste 

levensjaar. De afname in kracht is vaak relatief hoog 

door een disproportionele afname van de type II 

spiervezels die verantwoordelijk zijn voor de hoge en 

explosieve krachtlevering 
[3]

. Deze natuurlijke (niet-

ziektegerelateerde) afname van spiermassa staat 

bekend als sarcopenie, afgeleid uit de Latijnse 

termen voor vlees (sarx) en afname (penia) 
[4]

. 

Sarcopenie versnelt na het vijftigste levensjaar 

waardoor een jaarlijks een afname tot 2% van de 

spiermassa kan worden waargenomen. Deze afname 

is vooral merkbaar in strekspieren van de knie 

(quadriceps) 
[5]

 en zorgt op den duur voor 

functiebeperkingen en valproblematiek. Het risico op 

functionele beperkingen is extra verhoogd bij 

vrouwen na de menopauze vanwege lagere 

spiermassa dan mannen in dezelfde 

leeftijdscategorie en vanwege hormonale 

schommelingen die de spierafbraak verder kunnen 

versnellen 
[6,7]

. Naar schatting kan bij 5 tot 13% van 

ouderen tussen 60 en 70 jaar en 11 tot 50% van 80 

plussers een diagnose sarcopenie worden gesteld 
[8]

. 

Verlies van mobiliteit door valincidenten heeft niet 

alleen een sterke negatieve invloed op de individuele 

levenskwaliteit 
[9]

, maar legt ook een zware 

financiële last op de maatschappij vanwege de hoge 

zorgkosten 
[10]

. Het is dus van uitermate groot belang 

om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 

laten functioneren door sarcopenie en valincidenten 

te voorkomen. 

 

 

 

Krachttraining 

 
Een sedentaire levensstijl is één van de belangrijkste 

oorzaken van sarcopenie. Het aannemen van een 

meer actieve levensstijl kan de effecten van 

sarcopenie niet omkeren maar wel de progressie van 

sarcopenie en verminderde balans en prestatie van 

dagelijks functioneren beperken. Uit eerder 

onderzoek is gebleken dat het vermogen om 

spiermassa en kracht te behouden tot een zeer hoge 

leeftijd behouden blijft 
[7]

. Er is tot op heden echter 

geen consensus over de meest geschikte 

trainingsvormen voor het behoud van spiermassa en 

functionele capaciteit bij ouderen vanwege een 

tekort aan kwalitatief vergelijkend onderzoek.  

Een veel toegepaste methodiek is krachttraining. 

Krachttraining wordt door veel experts gezien als de 

meest effectieve methode voor spierbehoud bij 

ouderen 
[8]

. Deze aanname is zeker correct voor het 

individuele verbeteren van spiermassa en –kracht. 

Echter, wanneer we de effecten bij ouderen in 

breder perspectief bekijken, dan valt op dat 

krachttraining alleen geen effect heeft op het 

tegengaan van valproblematiek 
[9]

. Op motivationeel 

vlak kan dit verklaard worden door een algemene 

terughoudendheid 
[11]

 en lage trainingstrouw 
[12]

 van 

ouderen voor deze trainingsvorm. Ze zijn vaak niet 

bekend met oefeningen met externe belasting en 

beschouwen deze als oncomfortabel. Daarnaast 

vereisen de meeste vormen van krachttraining dure 

apparatuur en intensieve supervisie 
[13]

. Ook 

ontbreekt bij traditionele 

krachttrainingsprogramma’s vaak de mogelijkheid 

om de oefeningen in groepsverband te doen. Dit 

sociale aspect van sportparticipatie is echter een 

sterke intrinsieke en extrinsieke motivatiefactor 
[14]

. 

Op fysiek vlak hebben de (vaak op afzonderlijke 

spiergroepen gerichte) krachtoefeningen tevens 

weinig invloed op balans en zijn daardoor niet 

effectief tegen valincidenten 
[15,16]

. Dit kan verklaard 

worden door het feit dat neurologische en 

musculaire trainingseffecten bij ouderen zeer 

taakspecifiek zijn 
[17]

, waardoor de winst in kracht 

door deze groep moeilijker te vertalen is naar 

functioneel verschillende alledaagse activiteiten. 
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Ook de spiercoördinatie die noodzakelijk is voor 

balans wordt bij krachttraining weinig tot niet 

aangesproken aangezien dit vaak ondersteund en 

niet staand wordt uitgevoerd 
[18]

. Hierdoor kan 

geïsoleerde krachttraining van sommige spieren de 

posturele controle zelfs verminderen 
[19]

. Deze 

tekortkomingen van krachttraining wijzen naar het 

belang van trainingsprogramma’s met meer 

functionele gelijkenissen met dagelijkse activiteiten, 

en in het bijzonder activiteiten met een hoog 

valrisico voor ouderen. In voorgaand onderzoek is er 

tot op heden echter weinig aandacht besteed aan 

functionele oefeningen. Dit komt door hun complexe 

mechanische aard die het moeilijk maakt om vast te 

stellen welke oefeningen het meest effectief zijn om 

gewrichts- en bovenlichaamstabiliteit te verbeteren 
[20]

. Het is echter essentieel om oefeningen te 

definiëren die kracht, statische en dynamische 

balans optimaal verbeteren. 

 

Functionele training 

 
Om valrisico bij ouderen tegen te kunnen gaan met 

behulp van functioneel relevante trainingsvormen 

dienen we eerst te weten welke dagelijkse 

activiteiten een verhoogd valrisico met zich 

meebrengen. Voorbeelden van veel voorkomende 

en risicovolle activiteiten zijn traplopen en over 

obstakels stappen tijdens wandelen. Analyse van 

spieractivatiepatronen toont aan dat 

trainingsvormen zoals bench stepping sterke 

gelijkenissen toont met deze dagelijkse activiteiten 
[13]

. Bench step training adresseert de functioneel 

relevante aspecten zoals balanstraining en verbetert 

coördinatie van spieren die tegengesteld werken om 

gecontroleerd te kunnen bewegen (bijvoorbeeld de 

quadriceps-hamstrings voor kniestrekken/buigen). 

Daarnaast heeft bench step training ook 

motivationele voordelen. Het biedt bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om training in groepsverband aan te 

bieden en heeft een lagere participatiedrempel. Met 

het wegnemen van de motivationele en functionele 

hindernissen waaraan krachttraining onderhevig is, 

lijken bench step oefeningen een uitstekend 

alternatief voor valpreventie. Er is echter niets 

bekend over het effect van deze trainingsvorm op 

spierkracht en -massa vergeleken met het effect van 

krachttraining bij ouderen. Bench stepping kan dus 

mogelijk een meer functioneel relevante 

oefeningsvorm zijn, maar om optimaal effectief te 

zijn dienen ook spierkracht en -massa voldoende 

getraind te worden. Er is namelijk aangetoond dat 

senioren met maximale beenspierkracht én goede 

statische en dynamische posturele controle het 

valrisico kunnen beperken tot 50% 
[15]

. Om deze 

reden beschrijven we in het volgende hoofdstuk één 

van de eerste vergelijkende onderzoeken van 

functionele training en krachttraining bij ouderen op 

het gebied van spierbelasting. Dit betreft een 

onderzoek naar de mogelijke trainingsstimulus die 

de verschillende trainingsvormen kunnen induceren.  

Een vergelijking van lange termijn effecten op 

krachtontwikkeling bij ouderen is (nog) niet 

beschikbaar. 

 

Spierbelasting tijdens kracht- en stepoefeningen; 

een vergelijkend onderzoek 

 
Zover bekend is er tot op heden nog geen 

vergelijkend onderzoek geweest tussen 

spieractiviteit veroorzaakt door krachttraining en 

functionele training. Voorgaand onderzoek bestond 

voornamelijk uit interventiestudies waarbij er niet 

werd gekeken naar de trainingsprikkel tijdens 

individuele oefeningen, maar enkel naar 

krachtontwikkeling na een langdurig 

interventieprogramma. De resultaten hiervan lopen 

sterk uiteen vanwege de zeer verschillende 

oefeningen die werden toegepast en doordat er 

geen rekening werd gehouden met de rol van 

vermoeidheid op krachtontwikkeling op lange 

termijn 
[21]

. We dienen dus eerst terug te keren naar 

de basis door de oefeningen te ontleden en zo per 

oefening en intensiteit te bepalen of deze een 

relevante trainingsprikkel kunnen opleveren. Pas 

daarna kunnen we trainingsprogramma’s 

optimaliseren door de juiste dosering te bepalen.  

Om spieractivatie van functioneel verschillende 

oefeningen te kunnen vergelijken is het noodzakelijk 

om een drempelwaarde te selecteren die relevant is 
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voor spierkracht en massa. Voor krachttraining bij 

jonge volwassenen wordt vaak een drempelwaarde 

van 60% van de individuele 1 repetitie maximum of 

1RM (het maximale gewicht dat iemand één maal 

kan heffen) genomen voor hypertrofie en 

krachtontwikkeling 
[22,23]

. Er zijn aanwijzingen dat 

deze drempelwaarde voor ouderen lager ligt 
[24]

 

maar over de exacte waarde is er geen consensus. 

Om deze reden zullen we in dit onderzoek de 

richtlijn van 60% van de 1RM eveneens hanteren. 

Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen of 

functionele oefeningen (in de vorm van 

stepoefeningen) met verschillende staphoogtes bij 

ouderen een vergelijkbare trainingsprikkel kunnen 

induceren als krachtoefeningen met een intensiteit 

van 60% van de individuele 1RM. De focus lag op 

post-menopausale vrouwen vanwege hun 

verhoogde valrisico. 

 

1. Proefpersonen 

Achttien oudere vrouwen tussen 65 en 75 jaar 

namen deel aan deze studie. Proefpersonen werden 

geëxcludeerd bij het hebben van een prothese in de 

onderste ledematen, gediagnoseerde artrose of 

aandoeningen en nemen van medicatie die het 

evenwicht konden beïnvloeden.  

 

2. Methoden 

De proefpersonen werden een week voor de 

metingen uitgenodigd voor een oefensessie waarbij 

iedere oefening meermaals werd herhaald op lage 

weerstand/staphoogte. Bij de krachtoefeningen in 

het bijzonder bleek dit noodzakelijk aangezien de 

meeste deelneemsters geen ervaring hadden met 

krachttraining.  

Zodra de proefpersonen de oefeningen 

gecontroleerd konden uitvoeren werd er voor alle 

krachtoefeningen een 1RM bepaling gedaan 
[25]

. Met 

behulp van de individueel bepaalde 1RM werd 

vervolgens de drempelwaarde van 60% berekend. 

Tijdens de tweede sessie werd spieractivatie 

gemeten met behulp van elektromyografie (EMG) 

door middel van elektroden geplaatst op de huid 

boven relevante spieren. De gemeten spieren waren 

twee spieren van de Quadriceps, namelijk de Vastus 

lateralis (VL) die zich bevindt aan de buitenkant van 

het bovenbeen en de meer centraal geplaatste 

Rectus femoris (RF), vanwege hun belang bij het 

afzetten tijdens wandelen en de optrekfase tijdens 

traplopen 
[26]

. De Gluteus medius (GM) werd 

gemeten vanwege zijn rol bij kniestabiliteit in 

voorwaarts stappen en heupabductie bij zijwaarts 

stappen. De krachtoefeningen bestonden uit een leg 

press (LP), zittende knie extensie (KE) en staande 

heup abductie (HAB) waarbij het been zijwaarts naar 

buiten wordt bewogen. Alle krachtoefeningen 

werden uitgevoerd met intensiteiten van 

respectievelijk 40, 60 en 80% van de 1RM. De 

stapoefeningen bestonden uit voorwaarts opstappen 

(Fstep) en zijwaarts opstappen (Lstep) op blokken 

van respectievelijk 10, 20 en 30 cm. Als 

trainingsprikkel werd gekozen voor de maximale 

spieractivatie per herhaling, uitgedrukt als een 

percentage van de dynamische maximale contractie. 

Figuur 1 toont voorbeelden van een krachtoefening 

en een functionele oefening; links de knie-extensie 

en rechts de zijwaartse stapoefening met een 

verhoging van 20 cm. 

 

3. Resultaten 

De vergelijking van maximale spieractivatie per 

oefeningsvorm is weergegeven in Figuur 2. Voor de 

Vastus lateralis blijkt dat zowel stapoefeningen als 

de leg press vanaf intensiteit twee (20cm/40%1RM) 

een gelijke of zelfs hogere activatie vereisen dan de 

congruente krachtoefening (knie extensie) op 60% 

1RM. Voor de Rectus femoris leveren alleen 

voorwaarts en zijwaarts stappen met een verhoging 

van 30cm een gelijke activatie met de  

 Figuur 1: Knie extensie op 60% 1RM en zijwaartse 

step met staphoogte van 20 cm 
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drempelwaarde. Voor de Gluteus medius zorgt 

zijwaarts stappen met een verhoging van 20 cm en 

hoger voor een gelijke activatie met heup abductie 

op 60% 1RM. Wat verder opvalt, is dat de Gluteus 

medius bij alle intensiteiten van de leg press een 

zeer lage activatie laat zien. 

 

4. Discussie 

In deze studie werd een vergelijking gemaakt van 

maximale spieractivatie bij stapoefeningen en 

krachtoefeningen, met als doel te achterhalen of 

stapoefeningen bij ouderen een gelijkwaardige 

trainingsprikkel kunnen opleveren als 

krachtoefeningen, met betrekking tot spiermassa en 

kracht. Deze vergelijking is van groot belang in de 

zoektocht naar optimale trainingsprogramma’s voor 

ouderen op het gebied van valpreventie. Er werd 

gekozen voor maximale EMG-output als indicator 

van de trainingsprikkel, aangezien de intensiteit van 

het EMG-signaal wordt beschouwd als een 

betrouwbare indicator voor spiervezelrekrutering. 

Dit houdt in dat, hoe hoger het EMG-signaal, hoe 

hoger de kans dat de type II spiervezels worden 

aangesproken 
[27]

. De type II spiervezels zijn 

verantwoordelijk voor explosieve krachtontwikkeling 

die noodzakelijk is voor correcties van het 

bewegingsapparaat om balans te behouden. Uit de 

resultaten blijkt dat ouderen bij een staphoogte 

vanaf 20 cm al een relevante trainingsprikkel 

ontwikkelen voor de Vastus lateralis en bij 30 cm 

eveneens voor de Rectus femoris. Voor de Gluteus 

medius is deze trainingsprikkel zichtbaar bij  

 

zijwaartse stapoefeningen vanaf 20 cm. We kunnen 

concluderen dat stapoefeningen, mits uitgevoerd 

met de juiste staphoogte, een vatbaar alternatief zijn 

voor geïsoleerde krachtoefeningen om spiermassa 

en kracht te behouden. Dat deze oefeningen ook 

algemene spiercoördinatie beter trainen wordt 

duidelijk uit het feit dat de activatie van de Gluteus 

medius (de middelste bilspier die verantwoordelijk is 

voor zijwaartse verplaatsing van het been en het 

voorkomen van knie valgus tijdens staande 

activiteiten) tijdens voorwaarts opstappen, hoger is 

dan tijdens een leg press, onafhankelijk van de 

intensiteit. Deze bevindingen, gecombineerd met de 

meer op balanstraining gerichte en taakspecifieke 

aard van stapoefeningen, zijn sterke aanwijzingen 

dat stapoefeningen een effectievere trainingsvorm 

zijn voor valpreventie bij ouderen.  

 

Praktische implicaties voor training bij ouderen 

 

Krachtoefeningen zijn een effectieve methode om 

spierkracht en -massa te behouden bij ouderen. 

Geïsoleerde krachtoefeningen zijn bijzonder nuttig 

bij revalidatie omdat ze de mogelijkheid bieden om 

specifieke spiergroepen op een gecontroleerde en 

veilige wijze te trainen. Dit wordt voornamelijk 

mogelijk gemaakt door de bewegingsvrijheid te 

beperken. Wanneer we kijken naar het trainen van 

gezonde ouderen, kunnen we echter constateren dat 

krachttraining weinig bijdraagt aan het beter 

uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit komt juist 

doordat bewegingsvrijheid vaak wordt beperkt 

Figuur 2: Vergelijking van maximale spieractivatie tussen kracht- en stepoefeningen per intensiteit. † indiceert significant 

lagere activatie, * indiceert significant hogere activatie dan de drempelwaarde voor krachtontwikkeling (60% 1RM, 

aangeduid met pijlen). 
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tijdens krachttraining en er zo voor zorgt dat de 

spiercoördinatie, die essentieel is voor nauwkeurige 

correcties tijdens dagelijkse activiteiten, slechts een 

kleine rol speelt. Voor deze groep gezonde ouderen 

is het beter om de focus te leggen op meer 

functioneel relevante trainingsvormen. 

Het hierboven beschreven onderzoek toont aan dat 

door de intensiteit van deze oefeningen licht aan te 

passen (bijvoorbeeld door de staphoogte te 

verhogen van 10 cm naar 20 cm voor de Quadriceps 

en naar 30 cm voor de Gluteus medius) de 

trainingsstimulus zover verbeterd wordt dat er 

krachtontwikkeling kan plaatsvinden terwijl men 

balans en coördinatie traint. Een bijkomstig positief 

aspect van functionele training is dat het doorgaans 

als minder belastend en toegankelijker wordt 

beschouwd door de ouderen zelf. Daarmee stelt het 

ons in staat om interventieprogramma’s op te stellen 

met een lagere kans op uitval op de lange termijn. 

Door oefeningen laagdrempelig te houden dragen 

we dan uiteindelijk weer bij aan de effectiviteit van 

trainingsprogramma’s op bevolkingsniveau. We 

dienen er wel rekening mee te houden dat 

verhoogde fysieke activiteit het valrisico juist 

verhoogt bij ouderen die reeds sarcopeen zijn 
[28]

. 

Voor hen zal er dus eerst gewerkt moeten worden 

aan de ontwikkeling van spierkracht en -massa 

voordat zij veilig aan functionele trainingen zoals 

steptraining kunnen deelnemen. 

De praktische implicaties in dit artikel zijn 

hoofdzakelijk gericht op preventie bij gezonde 

ouderen. Wellicht zijn deze adviezen ook toe te 

passen op jongere volwassenen (18-65 jaar) 

aangezien ook zij baat kunnen hebben bij een 

trainingsvorm die zowel spierkracht als coördinatie 

en balans combineert. Het is echter zo dat ouderen 

vaak andere patronen van spieractivatie en 

coördinatie gebruiken dan jongvolwassenen bij het 

uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
[29]

. Dit is 

vermoedelijk gerelateerd aan het feit dat sommige 

spieren sneller kracht verliezen dan andere spieren 

als gevolg van sarcopenie. De spieren die minder aan 

krachtverlies onderhevig zijn, zullen dan een deel 

van de vereiste beweging overnemen. Er is dus 

aanvullend onderzoek nodig om de effectiviteit van 

steptraining ook voor jonge volwassenen aan te 

kunnen tonen.  

Momenteel raadt de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) aan om ouderen zeker twee dagen per week 

krachttraining te laten doen 
[30]

 met als doel de 

mobiliteit en levenskwaliteit zo lang mogelijk te 

behouden. Wellicht is het tijd om dit advies te 

herzien zodat niet alleen het behoud van kracht,  

maar ook functionele aspecten als balans en 

coördinatie worden aangesproken. Dit zal 

uiteindelijk de effectiviteit van trainingsprogramma’s 

ten behoeve van valpreventie bij ouderen 

verbeteren. 

Uit bovenstaand onderzoek kunnen we de volgende 

praktische adviezen stellen; voor de Quadriceps: 

vervang kniestrekking door voorwaarts opstappen 

met een hoogte van 20 of 30 cm of zijwaarts 

opstappen vanaf 10 cm. Voor de Gluteus medius: 

vervang heupabductie op de machine door zijwaarts 

opstappen vanaf 20 cm. Additioneel kan de 

trainingsstimulus wellicht verhoogd worden door de 

mensen te voorzien van een verzwaarde vest. De 

effecten hiervan zijn echter niet meegenomen in 

bovenstaand onderzoek. Dit is ook zeker niet aan te 

raden bij ouderen met merkbare spierzwakte 

aangezien het de natuurlijke coördinatie negatief 

kan beïnvloeden. 
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