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Het menselijk lichaam kent extreme adaptatie mogelijkheden



Het menselijk lichaam kent extreme adaptatie mogelijkheden

3 Weken fietsen door Frankrijk in extreme omstandigheden
100 Meter rennen binnen 10 sec
100 Km rennen door de death Valley woestijn
Het zwemmend (bijna) voltooien van een elfstedentocht

Etc…



Hulpvraag van de revalidant?

In en om huis een stukje wandelen



CvN1
CvN2



Dia 7

CvN1 james cracknell
Christian van Niekerk; 6-10-2018

CvN2 temp tussen 40 en 50 graden
Christian van Niekerk; 13-10-2018



Trainen bij MS ???

Lange tijd werd trainen bij mensen met M.S afgeraden
Trainen zou leiden tot verergering van de klachten
Niet trainen zou zorgen voor besparing van energie die noodzakelijk is voor 
dagelijkse activiteiten

Dr.Ir.Inez Wens; RIMMS 2018



Tegenwoordig is trainen bij MS veel meer vanzelfsprekend dan 
20 jaar geleden..

Dr.Ir.Inez Wens; RIMMS 2018



Trainen bij MS ???

Lange tijd werd trainen bij mensen met MS afgeraden
Trainen zou leiden tot verergering van de klachten
Niet trainen zou zorgen voor besparing van energie die noodzakelijk is voor 
dagelijkse activiteiten

Maar…..
De verergering van de klachten is maar tijdelijk
In 85% van de gevallen zijn de symptomen genormaliseerd 30 minuten na het 
stoppen van de inspanning

Dr.Ir.Inez Wens; RIMMS 2018



Gevolgen van MS op weefsel niveau 
Ontstekingsreacties in CZS leidend tot demyelinisatie en evt. verlies 
axonen 

Direct effect op 
Afname in neurale drive (=met hoge frequentie “vuren “van actiepotentialen 
over de zenuwbanen (=verminderde rate coding)
Verminderde rekrutering van het aantal motorunits
Waardoor verminderde spieractivatie gedurende maximale vrijwillig contractie 
(= afname in spierkracht)

Maar in een later stadium ook tot
Verminderde spiervezel grootte  (=verlies van spiermassa en afname 
spierkracht)
Kleine veranderingen in de distributie van spiervezeltype

Neural drive increases following resistance training in patients with multiple sclerosis_Dalgas_2013
Progression models in resistance training for healthy adults_ACSM_2009
Multiple sclerosis and progressive resistance training: a systemic review_Kjolhede_2012
Exercise in multiple sclerosis-an integral component of disease management_Döring_2012
Multiple sclerosis affects skeletal muscle characteristics_Wens_2014
Cytokine responses to acute and chronic exercise in multiple sclerosis_Castellano_2008



Training leidt op weefsel niveau tot

• Afname van pro-inflammatory cytokins IFNG en IL-17 
• Toename activiteit van antioxidatieve enzymen 
• Toegenomen productie van BDNF, IGF, NGF
• Vergroting van de neural drive 
• Verbetering tot mogelijkheid van motorische rekrutering
• Hypertrofie
• Toename spiervezeleigenschappen type I,II en IIa

Neural drive increases following resistance training in patients with multiple sclerosis_Dalgas_2013
Progression models in resistance training for healthy adults_ACSM_2009
Multiple sclerosis and progressive resistance training: a systemic review_Kjolhede_2012
Exercise in multiple sclerosis-an integral component of disease management_Döring_2012
Multiple sclerosis affects skeletal muscle characteristics_Wens_2014
Endurance and resistance training in rehabilitation of patients with multiple sclerosis_2014
Basal serum levels and reactivity of nerve growth factor and brain derived neurotrophic factor to standardized acute 
exercise in multiple sclerosis and controls_Gold_2003
The benefits of exercise training in multiple sclerosis_Moti_2012
Progressive resistance therapy is not the best way to rehabilitate deficits due to multiple sclerosis:no _Dalgas_2014



Dit leidt tot

Toegenomen spierkracht en spieruithoudingsvermogen
Toegenomen spiermassa
Toegenomen spierfunctie

Deze verbeteringen dragen bij in verbetering van
Balans
Loop vaardigheid
Verminderde gevoelens van ervaren vermoeidheid ?
Betere kwaliteit van leven

Dr.Ir.Inez Wens; RIMMS 2018
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Experiment tennisbal

Wat is de meest beperkende factor ?

• De ondersteunende orgaansystemen (hart en longen)?
• Perifere factoren (oorzaken binnen de spier) ?
• Centrale factoren (oorzaken binnen het zenuwstelsel) ?

• En bij MS ?????



kracht is afhankelijk van;

De spiermassa, hoe meer spiermassa, hoe 
groter de kracht die evt. geleverd zou kunnen 
worden.

Neurale componenten (activatie van centraal 
en perifeer motorische neuronen)

Het recruteren van meer motorunits en 
het frequenter vuren van aktiepotentialen
(“rate coding”) leidt tot een toename in 
kracht



Motorische recrutering en rate coding



Krachttraining leidt tot……

Aagaard; training induced changes in neural function 2003



Verbeteren van spierfunctie 

Voldoen aan de zogenaamde trainingswetten

Overload
Supercompensatie
Specificiteit
Verminderde meeropbrengst
Reversibiliteit



Overload
Meeste onderzoeken 
gericht op perifere 
adaptaties (10-12 HM)
Neurologische adaptaties 
bewerkstelligen !!
Doel is zoveel mogelijk 
motorunits rekruteren
Daarom weinig HH op 
een hoog percentage van 
het 1 HM
Volgens methode Libra 
kiezen we daarom 6-8 
HH

Effect of Exercise Training on Fitness in Multiple Sclerosis: A Meta-Analysis
Platta M; Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 
Effects of Classic Progressive Resistance Training Versus Eccentric-Enhanced Resistance Training in People With Multiple Sclerosis;Patrocinio de Oliveira ;Archives of Physical Medicine and Rehabilitation;2018
A Meta-Analytic and Scoping Study on Strength Training in People with Multiple Sclerosis
MANCA A; Journal of Strength and Conditioning Research; 2017 

CvN11
CvN12



Dia 20

CvN11 gewicht in kg X (100%/behaalde % vabuit Holten diagram+=1RM bv
Christian van Niekerk; 17-10-2018

CvN12 100X (100%/50%)=200 kg
Christian van Niekerk; 17-10-2018



Toepassen van overload principe

• 6-8 HH met een intensiteit tot “failure’
• Gedurende 4 weken



Filmpje krachttraining



Hoe trainen we spierfunctie ??

Voldoen aan de zogenaamde trainingswetten

Overload
Supercompensatie
Specificiteit
Verminderde meeropbrengst
Reversibiliteit



Supercompensatie; 



Juiste timing van de prikkel





Supercompensatie

Ben je voldoende hersteld van de vorige training?

Hoe voel je je (pijntjes, stijfheid, krampen ?)
Heb je er zin in ?

• Objectief; 
• Kan de patient minimaal hetzelfde niveau aan zoals vorige training





Hoe trainen we spierfunctie ??

Voldoen aan de zogenaamde trainingswetten

Overload
Supercompensatie 
Specificiteit
Verminderde meeropbrengst
Reversibiliteit



Specificiteit

Wie gaat er winnen ???



Specificiteit; train datgene wat je wil verbeteren!



Wat is nodig om een functioneel doel te bereiken ?

Schaatser wil sneller 1000 meter rijden

Wat is nodig voor een patiënt om een afstand van 10 meter sneller te 
kunnen laten lopen?



Video 

https://www.youtube.com/watch?v=4DP1h6BGEKQ



Quizje…

Persoon A (van 80 kg) kan tijdens een squat 100 kg in zijn nek leggen en 
deze beweging maximaal 1 keer uitvoeren.
Persoon B (ook 80 kg) kan tijdens een squat max 50 kg in zijn nek leggen 
en deze beweging maximaal 1 keer uitvoeren

Wie levert er meer kracht??



Quizje…

Persoon A (van 80 kg en 1.80 mtr) kan tijdens een squat 100 kg in zijn nek 
leggen en deze beweging maximaal 1 keer uitvoeren. Hij doet hier 5 
seconden over. 
Persoon B (ook 80 kg en 1.80) kan tijdens een squat max 50 kg in zijn nek 
leggen en deze beweging maximaal 1 keer uitvoeren. Hij doet hier 2 
seconden over.

Wie levert er meer vermogen/power??
Vermogen = kracht x afstand/tijd
Vermogen = kracht x snelheid

Persoon A;
1000 N X 1mtr/5 sec= 1000 X 0,2= 200 Watt
Persoon B;
500 N X 1 mtr/2 sec= 500 X 0,5= 250 Watt



Moeten we proberen in 10-12 trainingsweken alleen maar proberen 
de weerstand te verhogen om zo meer kracht te genereren??
Of hebben de revalidanten meer aan vermogenstraining om de 
dagelijkse activiteiten te vergemakkelijken? ((trap)lopen, opstaan 
vanaf een stoel etc)
Wij denken dat laatste; na 4 weken krachttraining gaan wij volgens 
methode Libra over op vermogenstraining (gedurende 4 weken)





Filmpje vermogenstraining



Hoe trainen we spierfunctie ??

Voldoen aan de zogenaamde trainingswetten

Overload
Supercompensatie 
Specificiteit
Verminderde meeropbrengst
Reversibiliteit



Verminderde meeropbrengst



Capaciteitstraining

4 weken 
Vermogen maal duur
De geleerde activiteiten langer volhouden
Ook onder zware (lactische) omstandigheden





Filmpje capaciteitstraining



Niet alleen trainen van kracht en algemene fitheid maar ook….

“Vaardigheidstraining”

De verbeterde kracht en vermogen 
integreren in de dagelijkse handelingen, 
d.w.z oefenen/ inslijpen  van opstaan, 
traplopen, lopen etc



Hoe trainen we spierfunctie ??

Voldoen aan de zogenaamde trainingswetten

Overload
Supercompensatie 
Specificiteit
Verminderde meeropbrengst
Reversibiliteit



Reversibiliteit

Use it or Loose It Sportloket
Perifeer ft
Proberen te voldoen aan de 
beweegrichtlijn
“Fit” box

CvN10



Dia 46

CvN10 www.unieksporten.nl
Christian van Niekerk; 15-10-2018



Hoe trainen we spierfunctie ??

Voldoen aan de zogenaamde trainingswetten

Overload
Supercompensatie 
Specificiteit
Verminderde meeropbrengst
Reversibiliteit 



Samengevat

KRACHT
-Stabiliteit

-6-8 HH
-3-4 series

VERMOGEN
-Maximale snelheid 
-Korte tijd (ATP/CP 

pool)

CAPACITEIT
-Onder vermoeidheid 

oef. uitvoeren/ 
functionaliteit en 

generalisatie

Iedere fase 4 weken

Herwonnen spierfunctie inslijpen middels 
vaardigheidstraining.
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Waarom spierfunctie training bij MS
Toepassen trainingswetten bij MS
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beloop) 
Respiratoire training bij MS



Meten van het effect van de interventie en het vervolgen in de 
toekomst.

1 RM
Functionele testen als

TUG
10 Meter wandel test
6 MWT
SCT  (Stair Climb Test) 
PILE (Progressive Isoinertial Lifting Evaluation)
STS (Sit-to-stand)
Handgrip
Vragenlijsten als SF-36 en FSS (Fatigue Severity Scale)

Spiroergometrie

CvN3

CvN4
CvN5

CvN6

CvN7 CvN9



Dia 50

CvN3 Doel is om 5 keer zo snel mogelijk tot rechtopstaande houding op te staand van een stoel (zonder armleuning), en weer gaan 
zitten waarbij u helemaal tot achter in de stoel plaats neemt. 2x uitvoeren, 2 min rust tussendoor.
Christian van Niekerk; 13-10-2018

CvN4 Doel is om binnen 20 sec de box met gewichten, 4 keer op een tafel (75cm) te tillen; De patiënt kan niet zien hoeveel tijd 
verstreken is;Tel hardop het aantal keren dat de patiënt de box getild heeft; De patiënt bepaald zelf de til techniek;Start bij 
vrouwen met 3.6 kg als totaal gewicht (box 1.35 + kleine gewicht 2.25kg)Start bij mannen met 5,85 kg als totaal gewicht (box 
1,35 + groot gewicht 4,5 kg)Noteer na iedere 4x tillen de hartfrequentie (Hf)Laat de patiënt met de rug naar de box draaien en
voeg extra gewicht toe en dek de box  af met een doek en start met een nieuwe reeks van 4 maal tillen; Rust max 20 seconden
Voeg voor vrouwen iedere serie van 4 maal tillen 2,25 kg toe, voor mannen 4,5 kg; Herhaal bovenstaande procedure todat: - 
de patiënt de 4 keer tillen niet meer in 20 seconden kan volbrengen;  - het maximale tilgewicht is bereikt;  - de patiënt zelf 
aangeeft te willen stoppen op basis van pijn, moeheid of onvermogen;   - de uitvoering van het tillen niet meer gecontroleerd 
uitgevoerd wordt (veiligheid).
Christian van Niekerk; 13-10-2018

CvN5 max te tillen gewicht is 60% van eigen lichaamsgewicht
Christian van Niekerk; 13-10-2018

CvN6 Doel is om gedurende 1 minuutzo snel mogelijk de trap op te lopen waarbij een leunin gebruikt mag worden;

Er moet trede voor trede op en af gelopen worden (er mag geen trede worden overgeslagen);
Boven aan de trap moet u rechtsom en onder linksom of vice versa gedraaid worden;
Het bovenste plateau en de grond moeten met 2 voeten betreden worden, 
alleen aantikken mag niet;
Na een halve minuut wordt een tijdsmelding gedaan;
Het aantal keren dat u helemaal naar boven en beneden bent geweest eventueel 
aangevuld met het aantal treden van een nog niet volledig afgelegde cyclus is uw score.
Christian van Niekerk; 13-10-2018

CvN7 Doel is het meten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in de afgelopen 4 weken;

Wordt door de patiënt zelf ingevuld;
Een hoge score komt over het algemeen overeen met een hoge kwaliteit van leven.
Christian van Niekerk; 13-10-2018

CvN9 Wordt door de patiënt zelf ingevuld;
Scores van 1 t/m 7;
Score 1: helemaal oneens; score 7: helemaal eens;
Over het algemeen geldt: hoe hoger de score, des te groter het niveau van vermoeidheid;



Dia50 (vervolg)

De totaal- en gemiddelde score worden automatisch berekend (9 - 63).
Christian van Niekerk; 13-10-2018
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Waarom spierfunctie training bij MS 
Toepassen trainingswetten bij MS 
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Spierfunctietraining bij hogere EDSS scores

Vermogentrainingstraining of capaciteitstraining bij hoge EDSS 
scores ??



Respiratoire problematiek bij mensen met MS

kan ontstaan op basis van;

Zwakte van de ademspieren op basis van laesies in het cervicale en/of 
thoracale ruggenmerg
Deconditionering
Coördinatieproblemen rondom de ademhaling (tgv betrokkenheid van het 
ademcentrum in de hersenstam)
Mechanische defect (scoliose, stugge thorax)



Respiratoire problematiek bij mensen met MS

Zwakte van de ademspieren kan leiden tot;

Verminderde hoestkracht
Hierdoor toegenomen kans op luchtweginfecties of longontsteking
Evt. overgaand in een respiratoire insufficiëntie



Hoest 

Diepe inademing (inspiratoire spieren)
Sluiten van de stemspleet (drukopbouw)
Openen van de stemspleet
Explosieve expiratie (expiratiespieren)

Met de juiste coördinatie

https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/de-hoestbeweging/



Filmpje hoestkracht



Belasting-Belastbaarheid

Vergroten capaciteit van 
de ademspieren

Verminderen van de 
belasting op de 
ademspieren



Expiratoire training

Pull over  (met knieën gebogen)
Benchpress (met gebogen knieën)
Flyes met (gebogen knieën)
Barbel rotation
Lat Pulley
Rowing
Core stability oefeningen
Treshold PEP



Filmpje van diafragma (inspiratie)



Inspiratoire training

IMT



Hoe kunnen we de respiratoire capaciteit verbeteren

Inspiratoire en/of expiratoire training 
Met welke frequentie ?
Op welke intensiteit ?
Op kracht of uithoudingsvermogen ?

Respiratory muscle training for multiple sclerosis,Rietberg M,Veerbeek J,Gosselink R,Kwakkel G,van Wegen E; Cochrane Database of Systematic Reviews,2017
Expiratory training in multiple sclerosis; Smeltzer S; Archives of Physical Medicine and Rehabilitation; 1996 
Respiratory rehabilitation in multiple sclerosis: A narrative review of rehabilitation techniques; Levy J; Annals of Physical and Rehabilitation Medicine; 2018 
Breathing-enhanced upper extremity exercises for patients with multiple sclerosis, Mutluay F; Clinical Rehabilitation; 2007 
A combined inspiratory and expiratory muscle training program improves respiratory muscle strength and fatigue in multiple sclerosis; Ray A; Archives of 
Physical Medicine and Rehabilitation; 2013 
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