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Voorwoord 
 

Dit onderzoek kwam tot stand vanuit een vraag naar alternatieve 

stabilisatieprogramma’s voor lage rugpijn. Tegenwoordig wordt hier heel wat 

onderzoek naar verricht. In een lumbaal stabilisatieprogramma wordt steeds 

gestreefd naar een zo goed mogelijke individuele benadering. Met dit in het 

achterhoofd is het noodzakelijk om over een zo breed mogelijk perspectief aan 

oefenmodaliteiten te beschikken. Daarom lijkt het ons interessant om in dit 

kader het gebruik van trampolinespringen na te gaan. 

 

Onze dank gaat eerst en vooral uit naar onze promotor Prof. Dr. L. Danneels en 

copromotor Prof. Dr. P. Roosen voor de deskundige begeleiding en 

wetenschappelijke ondersteuning. Verder willen we Mevr. T. Palmans bedanken 

voor de medewerking en de hulp bij het op punt stellen van ons protocol. 

Vervolgens bedanken we ook alle assistenten, doctorandi en medewerkers van 

de faculteit Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Tevens willen we Dhr. 

D. Spiessens bedanken voor het uitlenen van de Opto-jump. Tot slot gaat onze 

speciale dank uit naar de proefpersonen die bereidwillig deelnamen aan onze 

studie. 
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Het evalueren van rompspieractiviteit tijdens 

trampolinespringen: een goede stabilisatieoefening voor 

lage rugproblematiek 

 

1.Introductie 

 

Lage rugklachten komen frequent voor in de westerse geïndustrialiseerde wereld. 

Naast een grote impact op de gezondheidszorg, hebben ze ook een belangrijk 

aandeel in langdurige arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim (Indahl et al., 

1995). In een gemiddeld mensenleven bedraagt een schatting van de incidentie 

van lage rugklachten 60 tot 80%. Hoewel de meeste episodes van lage rugpijn 

binnen de 2 tot 3 maand verminderen, zijn er regelmatig recidieven (Long et al., 

1996; Hides et al., 1996). Ondanks de grote verscheidenheid van aandoeningen 

die lage rugklachten kunnen veroorzaken, wordt 90% als aspecifieke klachten 

geclassificeerd (Dillingham, 1995). Onder aspecifieke rugklachten worden 

klachten verstaan waarvoor geen pathologische oorzaak kan aangewezen 

worden. 

 

 

1.1 Lumbale stabiliteit 

 

1.1.1 Algemene stabiliteit 

 

Stabiliteit is een vereiste voor een gezonde rug. Een innovatieve studie 

hieromtrent is deze van Panjabi (1992). Hij stelt dat er drie belangrijke systemen 

kunnen worden onderscheiden die een vooraanstaande rol spelen in de 

ontwikkeling van spinale stabiliteit. Het eerste systeem wordt omgeschreven als 

het passieve of het ligamentaire systeem, bestaande uit wervels, 

facetgewrichten, tussenwervelschijven (disci intervertebralis), spinale 

ligamenten, gewrichtskapsels en de passieve mechanische eigenschappen van de 

spieren. In de neutrale positie van de romp levert het passieve systeem geen 

significante bijdrage aan de stabiliteit van de wervelzuil. Wel ontwikkelt het 

krachten die spinale bewegingen tegengaan op het einde van de bewegingsbaan. 
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Het tweede systeem is het actieve of het musculotendinogeen systeem en omvat 

spieren en pezen rondom de wervelzuil. Dit systeem levert wel stabiliteit aan de 

wervelzuil. Het neurale controlesysteem is het derde en laatste systeem. Het is 

opgebouwd uit verschillende kracht- en bewegingstransducers, gelegen in de 

ligamenten, spieren en pezen, en de neurale controlecentra. Deze krijgen 

informatie van het passieve systeem en zorgen ervoor dat het actieve systeem 

zal reageren door voldoende stabiliteit te creëren. Om de stabiliteit te blijven 

garanderen, is het niet enkel belangrijk dat elk systeem op zich goed 

functioneert, maar dat de interactie tussen de verschillende systemen vlot 

verloopt.  

 

 

1.1.2 Functionele stabiliteit 

 

In de huidige studie wordt het concept van intersegmentale stabiliteit uitgebreid 

naar functionele stabiliteit. Functionele stabiliteit wordt bepaald door 4 

elementen: (1) de osteoarticulaire structuren, (2) de intrinsieke eigenschappen 

van de spieren, (3) de neuromusculaire coördinatie en (4) de posturale controle. 

De osteoarticulaire structuren, die de wervels, ligamenten, kapsels, disci, 

facetgewrichten en de passieve eigenschappen van de spieren omvatten, zorgen 

voor mechanische stabiliteit. Om hun functie adequaat te kunnen uitoefenen, zijn 

er de spieren die over tal van eigenschappen zoals uithouding, kracht, explosieve 

kracht, lenigheid en tonus moeten beschikken. Ook de neuromusculaire 

coördinatie van deze spieren is belangrijk. Het doel is dat de spieren met een 

juiste kracht en met een juiste timing contraheren. Dit gebeurt door een 

optimale samenwerking van het centraal zenuwstelsel met de 

mechanoreceptoren. Neuromusculaire coördinatie wordt opgedeeld in 

proprioceptie en spiercontrole. Proprioceptie is een feedbackmechanisme dat 

afferente informatie levert die nodig is voor het sturen van houdingen en 

bewegingen. Spiercontrole is een onderdeel van coördinatie. Het is het vermogen 

om selectief bepaalde spieren of spiergroepen te rekruteren. Verder zijn er nog 

een aantal biomechanische factoren die ondergebracht kunnen worden onder 

posturale controle, die de functionele stabiliteit mede bepalen tijdens houding en 

beweging (Danneels, 2001a). 
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1.1.3 Musculotendinogeen systeem 

 

De studie wil zich voornamelijk toeleggen op het musculotendinogeen systeem. 

Studies die hieromtrent zijn gevoerd, tonen verscheidene mogelijke verklaringen 

voor de stabiliteit die ontwikkeld wordt door het musculotendinogeen systeem. 

Een eerste studie van Cholewicki et al. (1999) schuift 2 mechanismen naar voor 

om het tot stand komen van stabiliteit te verklaren, namelijk: (1) 

antagonistische spiercoactivatie en (2) een stijging van de intra-abdominale druk 

(IAP). Beide mechanismen blijken effectief te zijn in het geven van mechanische 

stabiliteit wanneer ze simultaan geactiveerd worden. Een stijging van de IAP 

vertoont weinig correlatie met de spieractiviteit van de M. Erector Spinae (ES) in 

tegenstelling tot een hoge correlatie met de activatie van de M. Obliquus 

Externus Abdominis (MOEA). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de stijging 

van de IAP het gevolg is van rompactivatie en coactivatie. Het IAP-mechanisme 

wordt voornamelijk aangesproken tijdens taken die een rompextensie vragen, 

zoals heffen en springen. Een andere studie van Bergmark (1989) stelt dat er 2 

belangrijke spiersystemen zijn die bijdragen tot de stabiliteit van de wervelzuil. 

Deze 2 spiersystemen zijn het lokale spiersysteem enerzijds en het globale 

spiersysteem anderzijds. 

 

a. Het lokale spiersysteem 

Het lokale spiersysteem omvat de lokale stabilisatoren. Deze worden gekenmerkt 

door hun rechtstreekse aanhechting op de lumbale wervelzuil en liggen zodoende 

zeer dicht tegen de bewegingsas van het gewricht. Hierdoor zijn ze in staat om 

de lumbale segmenten direct te controleren (Panjabi, 1992). Daarnaast bezitten 

ze ook een grote proprioceptieve capaciteit.  

Bij contractie creëren de lokale stabilisatoren een druk in het gewricht die 

onafhankelijk is van de houding van het gewricht. Daarbij treedt geen 

lengteverandering op van de spier. De lokale stabilisatoren hebben dus 

voornamelijk een compressiecomponent en in mindere mate een 

translatiecomponent. Het lokale spiersysteem draagt op een eenvoudige manier 

bij aan de stabiliteit. Zijn functie bestaat uit het controleren van de positie van 

de lumbale wervelzuil en het verzorgen van de inter-segmentale controle 

(Comerford & Mottram, 2001). 
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Daarnaast compromitteert het de ademhaling niet, alsook de posturale controle. 

Verschillende studies (Comerford & Mottram, 2001) tonen aan dat de lokale 

stabilisatoren zowel een alternatieve als een complementaire strategie hebben. 

De strategie die aangewend wordt, is afhankelijk van de belasting van de 

activiteit. Tijdens low load activiteiten creëert het lokale spiersysteem, via de 

alternatieve strategie, voldoende rompstabiliteit waarop een beweging kan 

worden uitgevoerd, terwijl er tijdens high load activiteiten nood is aan een 

complementaire strategie waarbij het lokale spiersyteem samenwerkt met het 

globale spiersysteem en zo in stabiliteit kan worden voorzien.  

Het lokale spiersysteem dient dus tot de ontwikkeling van segmentale stabiliteit 

en bestaat uit spieren die rechtstreeks op de lumbale wervelzuil aanhechten, met 

name de M. Multifidus (MF), de M. Psoas Maior (PS), het lumbale deel van de M. 

Iliocostalis Lumborum (ICL) en de M. Longissimus Lumborum (LL), de M. 

Transversus Abdominis (TA), het diafragma, de bekkenbodem en de achterste 

vezels van M. Obliquus Internus Abdominis (MOIA) (Comerford & Mottram, 

2001). 

 

 De M. Multifidus (MF) 

De MF wordt beschouwd als de belangrijkste stabilisator van het lokale systeem. 

Hij staat niet enkel in voor de controle van afschuifkrachten maar controleert 

tevens de lordose en sacrumnutatie. De MF wordt segmentaal bezenuwd. Er is 

een overwicht aan type 1 vezels die eveneens een grote cross-sectionele area 

hebben (MacDonald et al., 2006).  

De MF werkt in coördinatie met de TA. Uit een studie (Moseley et al., 2002) blijkt 

dat de diepe vezels van de MF, samen met de TA, als eerste worden geactiveerd 

tijdens bewegingen. Daarnaast zijn deze diepe vezels reeds actief tijdens het 

rechtop staan, wat betekent dat slechts een kleine verhoging van de MF 

contractie nodig is om spinale segmenten van stabiliteit te voorzien (Kibler et al., 

2006). Ook de oppervlakkige vezels van de MF doen mee in de contractie, maar 

de snelheid van contraheren is afhankelijk van de beweging die wordt 

uitgevoerd. Het zijn voornamelijk de diepe vezels van de MF die bijdragen tot 

stabilisatie van de romp (Moseley et al., 2002).  
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 M. Transversus Abdominis (TA) 

De TA heeft niet enkel een belangrijke functie bij de ademhaling, maar heeft ook 

een belangrijke invloed op de intra-abdominale druk. Hij zorgt voor extra 

stabiliteit door de beide bekkenhelften naar elkaar toe te brengen. De TA werkt 

in cocontractie met de MF. Zijn activiteit is onafhankelijk van de beweging van de 

romp en is continu tijdens rompbewegingen (Comerford & Mottram, 2001). Hij is 

onderhevig aan feed-forward activatie (Cresswel et al., 1992) en deze is 

onafhankelijk van de bewegingsrichting. Net zoals bij de MF is er een dominantie 

aan type 1 vezels (Comerford & Mottram, 2001). 

 

 De bekkenbodem  

De bekkenbodem bestaat uit 3 spieren, namelijk de M. Iliococcygeus, M. 

ischiococcygeus en de M. Pubococcygeus. Wanneer alle delen samen 

contraheren, bewegen het os coccygis en het sacrum naar anterieur. Een 

geïsoleerde contractie van de M. Ischiococcygeus zorgt voor een compressie van 

het sacro-iliacaal gewricht en een geïsoleerde contractie van de M. 

Pubococcygeus zorgt voor een compressie van de symphyse (Sapsford, 2004). 

De bekkenbodem heeft een ondersteunende functie. Net als de TA heeft hij een 

belangrijke invloed op de IAP. Een studie van Neumann & Gill (2002) stelt dat 

een contractie van de bekkenbodem zorgt voor een toename van de IAP. De 

bekkenbodem voorziet in vormsluiting sacro-iliacaal en ter hoogte van de 

symphyse (Pool-Goudzwaard et al., 2004). In cocontractie met de MF controleert 

de bekkenbodem de sacrale nutatie. De bekkenbodem heeft een synergische 

werking met de MF en de TA. Activatie van de voorste bekkenbodem kan 

gebruikt worden om contractie van de TA te faciliteren.  

De bekkenbodem vormt de basis van de abdominale holte en contraheert bij 

taken waarbij de IAP verhoogt. Dit betekent niet dat de bekkenbodemspieren 

reageren op verhogingen van de IAP, maar dat ze contraheren reeds voor de IAP 

is opgebouwd (Sapsford & Hodges, 2001). 

 

 Diafragma 

Het diafragma heeft een ademhaling- en stabilisatiefunctie. Ook deze spier heeft 

een belangrijke invloed op de IAP. Hij opent het ribrooster in dwarse richting en 

dit in cocontractie met TA. Net als bij de bekkenbodem is het diafragma actief 



10 
 

vóór het inzetten van de beweging. Deze activiteit gebeurt onafhankelijk van de 

ademhalingsfuncties van het diafragma (Ebenbichler et al., 2001). 

 

b. Het globale spiersysteem 

Het globale spiersysteem staat in voor bewegingen van de lumbale wervelzuil en 

voorziet in algemene stabiliteit. Panjabi et al. (1989; 1992) suggereren dat de rol 

van de globale spieren in het stabiliseren van de lumbale wervelzuil afkomstig is 

van hun mogelijkheid om een impact uit te oefenen op de volledige spinale 

wervelzuil. De globale spieren zijn echter niet in staat om een segmentale 

invloed uit te oefenen op de wervelzuil.  

Het globale systeem wordt gekenmerkt door spieren die geen directe verbinding 

hebben met de lumbale wervelzuil. Dit zijn de M. Rectus Abdominis (RA), M. 

Obliquus Externus Abdominis (MOEA) en het thoracale gedeelte van de ICL 

(ICT). Men kan dit systeem verder onderverdelen in de globale stabilisatoren en 

de globale mobilisatoren (Comerford & Mottram, 2001). 

 

 De globale stabilisatoren 

De globale stabilisatoren leveren kracht om de range of motion (ROM) te 

controleren. Ze contraheren tijdens een excentrische lengteverandering en 

remmen zo het bewegingsmoment af. Hun activiteit is richtingsafhankelijk. 

Kenmerkend voor deze globale stabilisatoren is hun continue tonische activiteit 

(Comerford & Mottram, 2001). 

 

 De globale mobilisatoren 

De globale mobilisatoren leveren kracht om een beweging te veroorzaken. De 

contractie wordt veroorzaakt tijdens concentrische lengteverandering. Hun 

activiteit is richtingsafhankelijk. Ze hebben een fasische on-off activiteit 

(Comerford & Mottram, 2001). 

 

Het is noodzakelijk dat beide systemen, lokaal en globaal, onafhankelijk van 

elkaar kunnen functioneren. Daarentegen moeten de systemen, zoals hierboven 

reeds werd aangehaald bij de complementaire strategie, ook kunnen 

samenwerken onder verschillende omstandigheden waarbij er krachten op de 

wervelzuil inwerken. Een disfunctioneren van het lokale systeem leidt tot 

compensatiestrategieën ter hoogte van het globale systeem (O’Sullivan, 2000). 
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Verder stelt O’Sullivan (2000) dat een cocontractie van de lokale spieren zoals de 

TA, het diafragma en de MF leidt tot een stabiliserend effect ter hoogte van de 

wervelzuil, voornamelijk in de neutrale positie van de romp. Dit zorgt voor een 

stabiele basis zodat bewegingen van de globale spieren kunnen gebeuren. Veel 

andere rompspieren, met name de MOIA, de MOEA, de RA, andere paraspinale 

spieren en de M. Iliopsoas dragen bij tot spinale stabiliteit en verhinderen 

ongewenste rompbewegingen (Barr et al., 2005). Vanuit biomechanisch oogpunt 

(Cholewicki & McGill, 1996) blijkt dat de stabiliteit niet gedomineerd wordt door 

één van beide systemen en dat het dus belangrijk is om binnen de revalidatie 

niet te focussen op één spier of op één spiersysteem. 

 

Naast deze spiersystemen speelt ook de fascia thoracolumbalis een rol in de 

stabilisatie van de lumbale wervelzuil. De fascia thoracolumbalis is een peesblad 

dat opgebouwd is uit 3 bladen: namelijk een mediaal blad, een anterieur blad en 

een posterieur blad. De vezels van de TA en de MOIA hechten via de fascia 

thoracolumbalis aan op de wervels en voorzien zo in een 3-dimensionele 

ondersteuning van de wervelzuil (Young et al., 1996). Door contractie van deze 

vezels ontstaat spanning op de fascia wat zorgt voor een toename van de 

stabiliteit. De vezeloriëntatie is zowel van schuin boven als van schuin onder. 

Door de kruisgewijze ligging van de vezels ontstaat bij het aanspannen een 

laterolaterale stabiliteit en compressie. De fascia thoracolumbalis staat in 

verbinding met de onderste ledematen via de M. Gluteus Maximus en heeft 

eveneens een connectie met de bovenste ledematen via de M. Latissimus Dorsi. 

Verder bedekt de fascia thoracolumbalis de diepe spieren van de romp. Via 

voorvernoemde verbindingen zorgt de fascia voor de overdracht van stabiliteit 

van actieve naar passieve structuren. Daarnaast speelt hij ook een belangrijke 

rol in de overdracht van krachten van de onderste ledematen naar de bovenste 

ledematen en omgekeerd volgens het principe van de kinetische keten (Hodges 

& Richardson, 1996). 

 

 

1.1.4 Spierratio’s 

 

Na een stabiliserend oefenprogramma, bij gezonde proefpersonen, blijkt dat er 

veranderingen optreden in de relatieve spieractiviteit. Specifiek wordt hiermee 
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bedoeld dat er een verhoging is van de activiteit van de MOIA en er geen 

significante verandering merkbaar is ter hoogte van de MF. Dit is vermoedelijk 

ten gevolge van de moeilijkheid tot het geïsoleerd contraheren van de MF. Ook 

een geïsoleerde contractie van de TA zonder cocontractie van andere abdominale 

spieren is moeilijk. 

Marshall & Murphy (2005) en Stevens et al. (2007) besluiten dat er een 

verhoging is van de lokale/globale spieractiviteitratio’s voor alle 

stabilisatieoefeningen, onafhankelijk van het type oefening of het oppervlak 

waarop de oefening wordt uitgevoerd. 

Oefentherapie bij lumbopelvische stabiliteit legt de focus op het hertrainen van 

spiercoördinatiepatronen waarbij de optimale ratio’s tussen lokale segmentale 

stabilisatoren en globale torsieproducerende spieren essentieel is. De 

beschrijving van deze ratio’s is niet echt gekend. De beste ratio’s hebben een 

minimale activiteit van de RA en een hoge activiteit van de MOIA (Stevens et al., 

2006). Een andere studie stelt dat een hoge activiteit van de globale buikspieren 

en een lage activiteit van de lokale buikspieren dikwijls worden vastgesteld bij 

patiënten met chronische lage rugpijn. Dit zou tevens aanleiding kunnen geven 

tot pijn en veranderingen in het neuromusculair controle systeem (Ershad et al., 

2009). 

 

 

1.2 Lumbale instabiliteit 

 

Lage rugpijn ontstaat vaak vanuit een instabiele wervelzuil. Tevens moet er 

rekening gehouden worden met de biologische, psychologische en sociale 

factoren die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling en het recidiveren van 

lumbale klachten (Bekkering et al., 2005). Spinale instabiliteit wordt gedefinieerd 

als een abnormale ROM ter hoogte van de wervels gepaard gaande met een 

verhoogde pijngevoeligheid (Wyke, 1970). In een latere studie ziet men dat 

zowel hypermobiliteit als hypomobiliteit naar voor worden geschoven als een 

hypothese voor spinale instabiliteit (Kirkaldy, 1983). Door een verminderde 

rompstabiliteit ondergaat het lichaam functionele aanpassingen waardoor de 

spieractiviteit wijzigt (van Dieën et al., 2003b). Er treedt zowel een stoornis op in 

de functie als in de coördinatie van de rompstabilisatoren, die toe te schrijven is 

aan disuse en deconditionering. Hierdoor ontstaan histomorfologische en 
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structurele veranderingen, waaronder voornamelijk type 2 vezel atrofie. Hierdoor 

zullen de spieren versmallen en meer vet bevatten (Parkkola et al., 1993; Ng et 

al., 1998). 

De therapie die vandaag de dag wordt aangewend bij dergelijke patiënten met 

lumbale klachten is een stabiliserend oefenprogramma. Dit oefenprogramma is 

geïndiceerd als er geen spontane verbetering optreedt of bij recidiverende lage 

rugklachten. De oefeningen spitsen zich toe op 4 belangrijke componenten 

namelijk (1) het lokale systeem, (2) spieren die de IAP verhogen om zo de 

lumbale stabiliteit verhogen, (3) het globale systeem en (4) de neurale controle 

van deze spieren (Barr et al., 2007). Uit studies van Hodges & Richardson (1996, 

1997, 1998, 1999b) blijkt dat er bij lage rugpijn een vertraagde contractie van 

de TA optreedt waardoor er onvoldoende kan geanticipeerd worden op 

bewegingen. Veel patiënten met chronische lage rugpijn vertonen atrofie van de 

MF en hebben zwakke rugextensoren (Parkkola et al., 1993; Ng et al., 1998). Ze 

hebben de neiging om de stabiliteit te verhogen door contractie van de 

oppervlakkige rompspieren (van Dieën et al., 2003a). Verder zijn er stoornissen 

in spinale proprioceptie, evenwicht en in de mogelijkheid om adequaat op 

onverwachte veranderingen ter hoogte van de romp te reageren (Ebenbichler et 

al., 2001; Wilder et al., 1996). Lumbale stabilisatieprogramma’s zijn op deze 

biomechanische stoornissen gericht. De stabiliteit van de romp wordt aanzien als 

één van de belangrijkste functies van de buikspieren. Dit moet dus een 

hoofdcomponent worden in een stabilisatieprogramma (Monfort, 1998; Norris, 

1993). 

 

 

1.3 Lumbaal stabilisatieprogramma 

 

Het lumbale stabilisatieprogramma (Barr et al., 2007) kan opgedeeld worden in 3 

fasen: 

 

 

1.3.1 De eerste fase 

 

De eerste fase heeft tot doel om de patiënt een contractie van de TA en de MF 

aan te leren waarbij een neutrale positie van de romp behouden wordt. Nadat de 
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patiënt de contracties heeft geïntegreerd in ADL (activiteiten uit het dagelijks 

leven) worden er oefeningen aangeboden waarbij hij de contractie moet 

waarborgen tijdens het uitvoeren van arm-of beenbewegingen. 

Het is belangrijk dat er geen contractie merkbaar is van de globale spieren in 

deze fase. 

 

 

1.3.2 De tweede fase 

 

Wanneer de patiënt in staat is om een neutrale positie van de romp te behouden 

tijdens eenvoudige oefeningen en taken, kunnen de oefeningen verzwaard 

worden. Het doel is nog steeds een stabiele rug te verkrijgen waarbij de spieren 

meer worden uitgedaagd. Voorbeelden van oefeningen zijn deze waarbij armen 

en benen simultaan bewegen over een grotere bewegingsbaan. 

 

 

1.3.3 De derde fase 

 

De derde fase houdt in dat zowel werk, hobby’s als sport kunnen worden 

uitgevoerd terwijl de rug gestabiliseerd wordt. In deze fase wordt er getraind op 

onstabiele ondergronden zoals een oefenbal of trampoline. Dit zal de spieren nog 

meer uitdagen terwijl het lichaam wordt getraind om onverwachte verstoringen 

te weerstaan. 

 

 

1.3.4 Rompstabilisatie 

 

Een hedendaagse trend in de behandeling van lage rugklachten is 

rompstabilisatie (Engelse term: core stability). De core omvat de wervelzuil, het 

bekken, de proximale onderste ledematen en de abdominale structuren (Kibler et 

al., 2006). Core stability houdt in dat de stabiliteit van de wervelzuil en het 

bekken behouden blijven. Dit wordt tot stand gebracht door de spieren van de 

romp en het bekken. Zij voorzien in proximale stabiliteit waardoor distaal 

beweging mogelijk is. Core stability controleert de positie en de beweging van de 

romp ten opzichte van het bekken om zo een optimale productie, transfer en 
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controle van kracht en beweging naar de distale segmenten toe te laten in 

kinetische keten activiteiten (Kibler et al., 2006). Bijna alle prime movers van de 

extremiteiten, zoals M. Latissimus Dorsi, M. Pectoralis Maior, M. Quadriceps, Mm. 

Hamstrings en M. Iliopsoas hechten aan op de romp of het bekken. Ook de 

meeste stabiliserende spieren (heuprotatoren, Mm. Gluteï en M. Trapezius) 

hebben hun aanhechting daar. Contracties van de buikspieren helpen bij het 

creëren van een ‘rigide cilinder’ waardoor de belasting op de spinale musculatuur 

afneemt en de stugheid van de lumbale wervelzuil toeneemt (McGill & Norman, 

1987). Zoals eerder vermeld, is het geweten dat een contractie van de TA feed-

forward geactiveerd wordt. Ook contracties van de RA, de MOEA en de MOIA 

zorgen voor een posturale ondersteuning vóór bewegingen van de ledematen 

gebeuren (Cordo & Nashner, 1982). De wervelzuil wordt dus gestabiliseerd 

alvorens een beweging wordt ingezet waarbij het lichaamszwaartepunt wordt 

verstoord (Mok et al., 2007; Hay & Rendon, 1999; Bouisset & Do, 2008). Ook 

activiteiten zoals lopen, springen en gooien doen evenwichtverstoringen van het 

lichaam ontstaan waartegen weerstand moet worden geboden (Zattara & 

Bouisset, 1988). Zo wordt een stabiele basis voorzien voor het bereiken van 

optimale beweging en spieractiviteit (Jensen et al., 2000).  

Doordat de core voorziet in stabiliteit en kracht, kan het ook bijdragen tot een 

afname van lage rugklachten aangezien lage rugklachten kunnen ontstaan door 

een instabiliteitprobleem. 

Er is heel wat interesse in het beoordelen van core stability oefeningen en 

hieromtrent wordt nogal wat onderzoek verricht. Toch blijft er nog controversie 

over welke oefeningen als beste kunnen worden beschouwd. Veel 

rugstabilisatieprogramma’s focussen op het leren aanspannen van de TA en de 

MOIA. Dit is een effectieve manier om verstoorde motor patronen te corrigeren 

waardoor pijn vermindert en de stabiliteit toeneemt. Verschillende studies tonen 

aan dat oefeningen met coactiviteit van de TA, de MOIA en de MF in combinatie 

met een lage activiteit van de RA essentieel zijn om een goed 

stabilisatieprogramma samen te stellen (Hodges et al., 1996, 2001; Jull & 

Richardson, 2000; Marshall & Murphy, 2005). Uit resultaten van andere studies 

blijkt echter dat alle rompspieren een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling 

van spinale stabiliteit en men zich niet mag richten tot slechts 1 of 2 spieren. 

Wanneer alle rompspieren opspannen, ontstaat abdominale bracing (Vera-Garcia 

et al., 2006; Vera-Garcia et al., 2007; Grenier & McGill, 2007). 
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Vera-Garcia et al. (2007) vergeleken de effecten in stabiliteit tussen abdominale 

bracing (globale abdominale spieractivatie) en het leren aanspannen van de TA 

en de MOIA (diepe abdominale spieractivatie) bij plotse rompverstoringen. 

Abdominale bracing bleek effectiever te zijn om de stabiliteit van de wervelzuil te 

bewaren. Beide strategieën sluiten elkaar niet noodzakelijk uit. Het gebruik ervan 

is afhankelijk van de eigenschappen van de patiënt. Het leren aanspannen van 

de TA en de MOIA (hollowing techniek) is voornamelijk bruikbaar bij patiënten 

met spinale instabiliteit en een veranderd bewegingspatroon. In tegenstelling tot 

de hollowing techniek wordt de abdominale bracing techniek beter aangewend bij 

gezonde personen (Monfort-Pañego et al., 2009).  

Om de core te stabiliseren moet de nadruk gelegd worden op functionele 

posities, bewegingen en spieractivaties. Oefeningen in 1 vlak worden best 

vermeden, aangezien deze specifieke spieren of gewrichten isoleren. Ze kunnen 

in het begin van de revalidatie wel aangewend worden, maar de focus moet 

uiteindelijk liggen op functionele activiteiten (Kibler et al., 2006). 

Naast de voordelen van core stability haalt Lederman (2010) aan dat core 

stability geen meerwaarde geeft in de behandeling en de preventie van lage 

rugpijn in vergelijking met andere vormen van manuele therapie die worden 

aangewend bij dergelijke problematiek. 

 

 

1.4 Trampolinespringen 

 

Er wordt verondersteld dat tijdens trampolinespringen het volledige spierkorset 

rondom de romp aangesproken wordt. Vandaar dat in dit onderzoek wordt 

nagegaan of trampolinespringen kan worden gebruikt ter facilitatie van de 

rompspierrekrutering en of trampolinespringen zodoende kan worden 

geïntegreerd in een stabilisatieprogramma (zie derde fase) ter bevordering van 

een sterke en stabiele rug. 
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1.4.1 Springen 

 

1.4.1.1 Biomechanica 

 

Om een goede spronganalyse te kunnen maken is het belangrijk om dieper in te 

gaan op de biomechanica van het springen zelf. Elke sprong kan ingedeeld 

worden in een aantal fasen (Fields et al., 2005). De eerste fase is de footplant, 

waarbij beide voeten in contact zijn met de grond. De druk van de voeten 

genereert de noodzakelijke grondreactiekracht (GRF) om het lichaam op te tillen 

van de grond. Dit is de tweede fase, namelijk de take-off. Deze fase berust op de 

derde wet van Newton die zegt dat elke actie een gelijke en tegengestelde 

reactie teweegbrengt. Toegepast op het springen, geeft dit dat de spieractiviteit 

van de M. Quadriceps, M. Hamstrings, M. Gastrocnemius, M. Soleus en de 

heupflexoren een neerwaartse kracht genereert. De reactie op deze kracht is een 

elevatie van het lichaam. Het springen begint met een flexie van de heupen, de 

knieën en de enkels met een transitie naar extensie op het moment dat de 

opwaartse beweging start. De daaropvolgende fase is de ascentfase of de 

stijgende fase, die start vanaf het moment dat de atleet de grond verlaat en dus 

tegen de zwaartekracht in beweegt. De vierde fase begint op het moment dat de 

maximale hoogte is bereikt en de atleet een neerwaartse beweging ondergaat. 

We noemen deze fase de descentfase of de dalende fase. De laatste component 

van de sprong is de landing waarbij er een gecontroleerde actie wordt gevraagd 

van de abdominale musculatuur, de heupen, de dijen, de onderbenen en de 

voeten. De landingposities zijn sterk verschillend van de soort activiteit maar er 

is wel steeds een zekere graad van flexie ter hoogte van de heupen, de knieën 

en de enkels aanwezig. Deze flexiepositie zorgt ervoor dat de spieren het 

merendeel van de krachten opvangen wanneer deze worden overgebracht in de 

kinetische keten. 

De romp maakt een groot deel uit van het lichaamsgewicht en oefent dus een 

grote invloed uit op de GRF tijdens het landen. Uit onderzoek blijkt dat 

rompflexie sterk gecorreleerd is met heupflexie waardoor de heupextensoren de 

belangrijke taak hebben om de rompflexie te controleren. Aangezien het lichaam 

kan beschouwd worden als een kinetische keten waar alles met elkaar in 

verbinding staat, kan er worden gesteld dat bewegingen ter hoogte van de romp 

een belangrijke invloed hebben ter hoogte van de heup en dat die invloed via de 
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kinetische keten verder wordt overgebracht op de rest van het onderste lidmaat. 

Rompbewegingen hebben een invloed op de heup, de knie en de enkel. Hieruit 

volgt dat biomechanische principes ter hoogte van de heup, de knie en de enkel 

beïnvloed worden door de positie van de romp (Bobbert et al., 1987).  

 

 

1.4.1.2 Armzwaai en countermovement 

 

Wanneer aan proefpersonen wordt gevraagd om een sprong uit te voeren, 

opteren ze spontaan voor de countermovement sprong. Dit houdt een 

gecoördineerde flexie van de heupen, de knieën en de enkels in met hierop 

volgend een snelle extensie voor de take-off (Feltner et al., 1999). De 

countermovement sprong steunt op het principe van de stretch-shortening 

cyclus, waarbij excentrische spieren verlengen en elastische energie opslaan. 

Deze wordt geleidelijk afgegeven tijdens de concentrische contractie die erop 

volgt. De countermovement gaat vaak gepaard met een armzwaai, die simultaan 

verloopt met bewegingen van de benen. Lees et al. (2004) zocht naar de 

onderliggende mechanismen voor een verbeterde uitvoering van de verticale 

sprong wanneer gebruik wordt gemaakt van de armzwaai en concludeerde dat de 

toegenomen hoogte tijdens take-off het gevolg is van elevatie van de armen. De 

toegenomen snelheid tijdens take-off ontstaat doordat de armen energie 

opbouwen in het begin van de sprong en deze energie transfereren naar de rest 

van het lichaam tijdens de latere fasen van de sprong. Die energie is afkomstig 

vanuit schouder- en ellebooggewrichten, maar ook van het extra werk dat 

verricht wordt door de heup (Lees et al., 2004). Wanneer een sprong met 

armzwaai wordt uitgevoerd, is te zien dat het totale werk van de gewrichten 

toeneemt. De armzwaai fungeert weliswaar als een aanvullende kracht om de 

romp voorwaarts te brengen. Ten gevolge van deze aanvullende kracht is er een 

langere heupextensie waardoor de beweging van de heup eerder start. Voor het 

enkelgewricht zien we dat de plantairflexoren meer geactiveerd worden om te 

kunnen weerstaan aan de neerwaartse belasting om zo de lichaamshouding te 

bewaren die uit evenwicht wordt gebracht door het zwaaien van de armen. Een 

andere reden voor de toename van de werking ter hoogte van de enkel, is dat er 

energie wordt getransporteerd van de knie-extensoren naar het enkelgewricht 

via de biarticulaire M. Gastrocnemius. De aanwezigheid van biarticulaire spieren 
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verklaart eveneens de verminderde knietorsie. Tijdens de armzwaai is er een 

verhoogde werking van de heupextensoren (o.a. M. Biceps Femoris). Aangezien 

M. Biceps Femoris een biarticulaire spier is, zorgt deze naast heupextensie ook 

voor knieflexie. Dit leidt tot een vermindering van de knie-extensie torsie. 

Eenzelfde redenering kan opgebouwd worden voor de M. Gastrocnemius (Lees et 

al., 2004). 

 

 

1.4.1.3 Type ondergrond 

 

Het type ondergrond heeft een significante invloed op de gewrichtskinematica. 

Tijdens de eerste fase van de sprong is er een significant verschil in ROM voor 

alle gewrichten (heup, knie, enkel en romp). De soepele ondergrond zorgt ervoor 

dat de atleet minder ROM nodig heeft om een sprong uit te voeren. De ROM in 

de tweede fase van de sprong wordt niet beïnvloed door het grondoppervlak 

waarop gesprongen wordt (Crowther et al., 2007). 

De invloed van de ondergrond heeft eveneens een belangrijke rol op de te 

verwerven stabiliteit. Zo tonen verschillende studies aan dat trainen op een 

instabiele ondergrond een verhoogde activatie geeft van de spinale musculatuur. 

De verhoogde activatie is in het voordeel van de lokaal stabiliserende spieren. 

Daarnaast blijkt een instabiele ondergrond ook een positieve invloed te hebben 

op het evenwicht (Behm et al., 2010). 

 

 

1.4.2 Trampolinespringen 

 

1.4.2.1 Algemeen 

 

Tijdens springen werken hoge impact krachten in op het lichaam die 3 tot 4 keer 

het lichaamsgewicht zijn. Deze hoge krachten kunnen leiden tot letsels aan het 

musculoskeletale systeem. De mogelijkheid tot het oplopen van kwetsuren kan 

gereduceerd worden als de atleet meer kracht ontwikkeld bij het uitvoeren van 

plyometrische oefeningen of door simpelweg gebruik te gaan maken van soepele 

ondergronden, zoals een mat of een trampoline. Het lichaam ervaart lagere 

impactiekrachten omwille van het elastisch materiaal van de trampoline (Chu, 
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1998). In revalidatieprogramma’s wordt vaak gebruik gemaakt van 

minitrampolines omdat ze de nadruk zouden leggen op de rol van de 

proprioceptoren en zo een verbetering teweegbrengen bij evenwichtsproblemen. 

Minitrampolines zorgen er eveneens voor dat de atleet zich minder moet bukken 

tijdens de sprong, waardoor het verlies aan elastische energie afneemt en er een 

facilitatie optreedt van de bewegingssnelheid, resulterend in een maximale 

beenkracht (Crowther et al., 2007). 

 

 

1.4.2.2 Kinematica 

 

De essentie bij een verticale sprong is om het werk, geleverd door de 

gewrichten, te transformeren in kinetische of potentiële energie (Hara et al., 

2006). Op het hoogste punt van de sprong, wanneer de verticale snelheid nul 

bedraagt, is de potentiële energie maximaal. Als de gymnast daalt, neemt de 

snelheid toe, alsook de kinetische energie. Dit resulteert in een verlies van 

potentiële energie. Zolang de gymnast in de lucht is, blijft de som Ep+Ek 

constant (wet van behoud van mechanische energie). Wanneer de gymnast 

contact maakt met de trampoline, is de kinetische energie maximaal. Deze wordt 

opgeslagen in de elastische ondergrond van de trampoline onder de vorm van 

spanningsenergie. Aangezien een deel van de energie altijd verloren gaat, 

meestal onder de vorm van warmte, zal de tweede piek nooit zo hoog zijn als de 

eerste piek. Dit kan de gymnast tegengaan door beroep te doen op zijn eigen 

interne energie. Wanneer zijn lichaamszwaartepunt daalt, buigt de gymnast 

heupen, knieën en enkels om dan op het moment dat het laagste punt bereikt is, 

deze gewrichten te strekken en de armen opwaarts te brengen (Vaughan, 1980). 

 

 

1.5 Doel van de studie 

 

Het doel van de studie is om de spieractiviteit tijdens trampolinespringen te 

evalueren. Hierbij kan worden verwacht dat de spieractiviteit het grootst zal zijn 

in de zweeffase van de sprongen. Aangezien tijdens de zweeffase het lichaam 

onderhevig is aan verschillende krachten, die trachten om het lichaam uit 

evenwicht te brengen, kan men verwachten dat de spieractiviteit op dat moment 
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het grootst zal zijn. Daarnaast wordt verondersteld dat de spieractiviteit groter 

zal zijn naarmate er hoger wordt gesprongen aangezien de 

evenwichtverstoringen dan ook groter zijn. 

Verder worden in de studie drie verschillende hoogtesprongen met elkaar 

vergeleken en wordt er nagegaan of trampolinespringen faciliterend werkt om de 

stabiliserende spieren te rekruteren.  
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2. Methodologie 

 

2.1 Proefpersonen 

 

15 studenten 1e bachelor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (7 jongens 

– 8 meisjes) namen deel aan de pretest, waarbij de hoogtes werden 

gestandaardiseerd.  

Aan de studie namen 15 gezonde proefpersonen (5 jongens – 10 meisjes) 

vrijwillig deel. Hun gemiddelde leeftijd was 20.07 (18-23) jaar, hun gemiddelde 

lichaamslengte was 171.47 (163-187) cm en hun gemiddeld lichaamsgewicht 

bedroeg 64.47 (52-87) kg. Proefpersonen werden niet tot de studie toegelaten 

indien ze een voorgeschiedenis hadden van rugklachten, indien ze topsporter 

waren (>12 uur sport) of indien ze niet binnen de leeftijdscategorie van 18 tot 

25 jaar behoorden. Alle proefpersonen ondertekenden het informed consent. 

Deze studie werd goedgekeurd door het ethisch comité van het Universitair 

Ziekenhuis Gent.  

 

 

2.2 Elektromyografie (EMG) 
 

Na de huidvoorbereiding en het ontvetten met ether om de huidimpedantie te 

doen dalen, werden de oppervlakte-elektroden parallel aan de 

spiervezeloriëntatie aangebracht op de volgende spieren: de inferieure vezels 

van de M. Obliquus Internus Abdominis (MOIA): in het midden tussen de SIAS en 

de symphysis pubis boven het ligamentum inguinale, de M. Rectus Abdominis 

(RA): 3 cm lateraal van de navel, de M. Obliquus Externus Abdominis (MOEA): 

15 cm lateraal van de navel, de M. Iliocostalis Lumborum pars thoracis (ICT): 

boven en onder het L1 niveau, in het midden van de middellijn en het laterale 

aspect van het lichaam (Danneels et al., 2001b), de M. Multifidus (MF): ter 

hoogte van L5 boven en onder de denkbeeldige lijn tussen beide SIPS en de M. 

Latissimus Dorsi (LD): 3 cm lateraal en inferieur van de angulus inferior 

scapulae. De referentie-elektrode werd op het sacrum geplaatst.  

De maximum interelektrode-ruimte was 2,5 cm (Stevens et al., 2008).  
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Omwille van de vele schuifkrachten tijdens het springen, werden de elektroden 

extra stevig bevestigd op de huid met Leukoplast. 
 

 

2.3 Experimenteel design 
 

In dit onderzoek werd de rompspieractiviteit geëvalueerd tijdens het 

trampolinespringen. Tevens werd nagegaan of de spronghoogte een invloed kan 

hebben op de spierrekrutering.  

Alvorens het onderzoek van start ging, werden 15 vrijwillige 1e bachelor 

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie studenten (7 jongens – 8 meisjes) 

gevraagd om te springen op een trampoline die eveneens gebruikt zou worden 

voor de eigenlijke testing. De keuze van de trampoline was in overeenkomst met 

de trampolines die gebruikt worden in de klinische praktijk.  

Eerst werd aan de studenten gevraagd een lage sprong uit te voeren. De hoogtes 

werden gestandaardiseerd door middel van de Opto-jump. Dit is een toestel dat 

de duur van de zweeffase registreert en zo de gesprongen hoogte berekent. De 

Opto-jump lag 1 cm hoger dan het grondoppervlak van de trampoline. Voor de 

lage sprong bleek een gemiddelde spronghoogte van 5.75 cm met een 

gemiddelde standaarddeviatie van 1.90 cm. De sprongen kenden een range 

tussen 3.90 cm en 7.70 cm. Na het uitvoeren van de lage sprong voerden de 

studenten een hoge sprong uit. De gemiddelde spronghoogte was 21.80 cm met 

een gemiddelde standaarddeviatie van 4.70 cm. De sprongmarges voor de hoge 

sprongen bedroegen 17.10 cm en 26.70 cm.  

Na de pretest, het bepalen van de sprongmarges, werden maximale voluntaire 

isometrische contracties (MVICs) van de te onderzoeken spieren gemeten bij de 

proefpersonen. De oppervlakte-elektroden, bevestigd op de huid, werden 

verbonden met de Noraxon K16 waardoor elk MVIC kon worden bepaald met 

behulp van het MyoSystemprogramma van Noraxon (Noraxon USA, Inc., 

Scottsdale, AZ). Vier verschillende isometrische oefeningen tegen manuele 

weerstand werden uitgevoerd en elk MVIC werd drie keer herhaald gedurende 5 

seconden. De maximale activiteit van de schuine buikspieren (MOIA en MOEA) 

werd bepaald door een gecombineerde flexie-rotatie inspanning met beide 

handen gekruist voor de romp en de romp in een hoek van 45°. Vanuit dezelfde 

uitgangshouding werden de proefpersonen gevraagd een rompflexie uit te voeren 
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tegen een bilaterale manuele weerstand ter hoogte van beide schouders, om zo 

de maximale isometrische activiteit van de RA te genereren(Stevens et al.,2006). 

De MVICs van de MF (Juker et al., 1998) en de ICT (Plamondon et al., 2002) 

werden bepaald tijdens een inspanning waarbij de proefpersonen op hun buik 

lagen met het bovenlichaam vrij over het uiteinde van de tafel. De voeten 

werden gefixeerd. Vanuit deze positie bewogen de proefpersonen van een licht 

geflecteerde romp naar een extensie van de lumbale wervelzuil tegen een 

manuele weerstand die gegeven werd ter hoogte van het posterieur aspect van 

de scapulae (Stevens et al, 2006). Ook hier werden de armen gekruist voor de 

borst gehouden. Voor de maximale activiteit van de LD werden beide armen, 

eveneens vanuit buiklig, naar achter en inwaarts bewogen. Verbale 

aanmoediging werd gegeven om een maximale inspanning te verzekeren 

(Stevens et al., 2006). Eens de MVICs bepaald waren, ondergingen de 

proefpersonen een 10 minuten durende dynamische opwarming die bestond uit 

atletische drills zoals skippings, hakbil en snelle cyclische beenbewegingen. 

Hierna werden de proefpersonen gevraagd om herhaaldelijk te springen op de 

trampoline binnen de verschillende, eerder vastgelegde hoogtemarges. Er werd 

hen geïnstrueerd op blote voeten te springen en geen armzwaai uit te voeren. De 

armen moesten los naast het lichaam worden gehouden. Verder werd niet 

toegelaten om de knieën overmatig te flecteren gedurende de zweeffase. Na vijf 

proefsprongen werd de testing gestart.  

De sprong waarmee gestart werd, was bouncing. Dit is het veren op de 

trampoline zonder dat de voeten het contact met de ondergrond verliezen. Dit 

werd gedurende een halve minuut aangehouden. Het tempo van 60 slagen per 

minuut werd bepaald aan de hand van een metronoom. Uiteraard werd hier geen 

spronghoogte geregistreerd aangezien er geen zweeffase aan te pas kwam.  

Als tweede sprong werden de proefpersonen gevraagd 15 maal te springen 

binnen de hoogtemarges van de lage sprong. Minimum 5 sprongen waren geacht 

binnen de correcte marges te liggen, zo niet werd de test herhaald. Hetzelfde 

gebeurde voor de hoge sprongen. Tijdens de sprongen werden de EMG waarden 

van de twaalf spieren (zes paar) geregistreerd en opgeslagen op de computer. 

Een videocamera nam alle sprongen op zodat, simultaan met het EMG signaal, 

de camerabeelden konden worden bekeken. 



25 
 

 
Foto 1: bouncing, hoogste punt 

 

 

Foto 2: lage sprong, hoogste punt 
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Foto 3: hoge sprong, hoogste punt 

 

Alvorens te starten met de statistische analyse werden 5 goede sprongen uit de 

reeks van 15 aan de hand van bepaalde criteria geselecteerd. Deze criteria 

waren een correcte spronghoogte (tussen de hoogtemarges), een gecontroleerde 

beweging en een goed EMG signaal. Dit gebeurde zowel voor de bouncing, de 

lage en de hoge sprongen. De sprongen die niet voldeden aan één van 

bovenstaande criteria werden uitgesloten. Eveneens werden de eerste en de 

laatste sprong van elke reeks geëlimineerd. De geselecteerde sprongen werden 

opgedeeld in 4 fasen. De eerste fase startte vanaf het moment dat beide voeten 

contact maakten met het grondoppervlak van de trampoline en het diepste punt 

werd bereikt tot het loskomen van de trampoline. De tweede fase begon op het 

einde van de eerste fase en eindigde op het moment dat het hoogste punt 

bereikt werd. Hierop volgde de derde fase tot het moment dat de proefpersoon 

opnieuw contact maakte met de trampoline en dit met beide voeten in 

dorsiflexie. De laatste fase was dezelfde fase als de eerste fase. Voor elke fase 

werden op het EMG signaal, zichtbaar op de computer, telkens markers 

geplaatst. Zo kon voor elke geselecteerde sprong per fase de relatieve 

spieractiviteit worden berekend. De metingen gebeurden met behulp van het 

MyoSystem van Noraxon. De overall gain was 1000 dB en de common mode rate 

rejection ratio was 115 dB. De signalen werden analoog/digitaal omgezet (A/D 

12-bit resolutie) tot 1000 Hz en opgeslagen op de computer. De opgeslagen data 

werden gerectificeerd en gesmoothed met een root mean square (RMS) van 150 

milliseconden. 
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Om na te gaan hoe de spieren zich ten opzichte van elkaar verhouden, werden in 

de studie drie spierratio’s gevormd. Hierbij werden de relatieve gemiddelde 

waarden van de lokaal stabiliserende spieren uitgezet ten opzichte van de 

relatieve gemiddelde waarden van de globale spieren. De drie ratio’s die in de 

studie gevormd werden, waren de buikspierratio’s MOIA/RA en MOIA/MOEA en 

de rugspierratio MF/ICT. De spierratio’s dienden tot interpretatie om na te gaan 

of deze beïnvloed werden door de soort sprong (bouncing – laag – hoog). De 

spierratio’s werden beperkt tot een beschrijving aan de hand van de figuren.  

 

 

2.4 Statistische analyse 
 

De statistische analyse gebeurde door middel van SPSS 15.0 software (SPSS 

Inc., Chicago, IL) voor Windows. Statistische significantie werd gedefinieerd op 

p<0.05. Uit de drie pogingen van de MVICs werden de single measure intraclass 

correlaties (ICCs) berekend (tabel 1, bijlage). Eveneens werden uit de EMG 

waarden van de vijf geselecteerde sprongen, verkregen via MyoReasarch, de 

average measure intraclass correlaties berekend (tabel 2, bijlage). Indien deze 

groter of gelijk waren aan 0.80, werden de EMG waarden van de vijf sprongen 

gereduceerd tot één gemiddelde waarde. 

De gemiddelde waarden werden genormaliseerd ten opzichte van de maximale 

activiteit die waargenomen werd tijdens de maximale voluntaire isometrische 

contracties. Dit gebeurde door elke EMG waarde om te zetten in een percentage 

van de MVIC waarde per spier en per proefpersoon. Dit liet toe om een inter-

individuele vergelijking te maken. Daar de ICCs steeds groter waren dan 0.80, 

konden de spierwaarden links en rechts worden samengevoegd. Verder werden 

alle gemiddelden van de relatieve spierwaarden en standaarddeviaties per spier, 

per fase en per sprong uitgezet in tabel 3. De absolute verschillen tussen alle 

sprongen, per spier en per fase werden afgebeeld in tabel 4a. In tabel 4b werden 

de absolute verschillen tussen alle fasen, per spier en per sprong uitgezet. 

De bekomen gemiddelden uit tabel 3 werden in een general linear model (GLM) 

opgesteld. Als within subjects factor werden zowel sprong als fase ingegeven. Als 

between subjects factor werd spier gedefinieerd. Uit het GLM werd de 

Greenhouse Geisser significantie bekeken.  
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Na het berekenen van de Greenhouse Geisser significantie, werden alle 

variabelen twee aan twee opgesplitst (tabel 5, bijlage). Per fase werd spier * 

sprong bekeken, per sprong werd spier * fase bekeken en per spier werd sprong 

* fase bekeken. 

Door gebruik te maken van One-way ANOVA’s gebeurde nog een verdere 

opsplitsing waarbij per spier en per fase de sprongen vergeleken werden (tabel 6 

en figuur 1 tot en met figuur 4), per spier en per sprong de fasen vergeleken 

werden (tabel 7 en figuur 5 tot en met figuur 7). De spierratio’s voor de 

verschillende fasen en sprongen werden opgelijst in tabel 8a,b,c en figuur 8a,b,c en 

9a,b,c. Om te weten te komen tussen welke groepen de gemiddelden significant 

van elkaar verschilden, werden Post Hoc testen uitgevoerd. Per fase werden de 

sprongen onderling bekeken en per sprong werden de fasen onderling bekeken. 

Er werd gekozen voor de Sheffé test omdat het risico om ten onrechte te 

concluderen dat er een significant verschil is, kleiner is dan bij de Tukey test 

(tabel 9 en 10, bijlage). 
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3. Resultaten 
 

3.1 Algemeen 

 

Aangezien de Greenhouse Geisser significant bleek, werd geconcludeerd dat er 

een onderlinge interactie was tussen de variabelen. Voor fase 1 en 2 bleek spier 

* sprong significant (p=0.002 en p=0.025). Fase 3 en fase 4 vertoonden geen 

significant verschil (p=0.082 en p=0.186). Per sprong was spier * fase steeds 

significant (0.001≤p≥0.046). Hetzelfde was op te merken per spier voor sprong 

* fase (0.001<p≥0.034), met als enige uitzondering de linker LD (p=0,118) 

(tabel 5). 

 

 

3.2 Vergelijken van de sprongen per fase 

 

Bij het vergelijken van de drie sprongen over de vier fasen, bleek (tabel 6) dat 

de p-waarden voor de meeste spieren significant verschillend waren 

(0.001<p≥0.004). Enkel de MOIA vertoonde geen significante verschillen tussen 

de drie sprongen voor fase 2 (p=0.172), fase 3 (p=0.183) en fase 4 (p=0.121). 
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Tabel 3: Gemiddelden (percentage van MVIC) en standaarddeviaties per sprong, per 

spier en per fase 

fase1 fase2 fase3 fase4 spier 
  x std x std x std x std 

MF 21,22 6,39 14,41 4,23 13,93 3,37 20,76 5,70 
ICT 9,91 3,45 9,18 3,37 9,12 3,23 10,85 3,77 
LD 7,08 3,16 10,19 4,02 8,34 2,91 5,14 1,84 
MOIA 45,32 13,18 18,11 5,30 22,04 9,07 48,40 11,83 
MOEA 28,28 13,24 18,32 8,55 16,35 7,72 22,44 10,06    

   
   

 B
O

U
N

C
IN

G
 

RA 11,30 5,66 9,22 3,57 6,69 2,65 9,45 5,63 
fase1 fase2 fase3 fase4 spier 

  x std x std x std x std 

MF 74,20 25,69 41,68 18,46 21,31 7,06 32,36 6,49 
ICT 46,72 20,85 30,99 14,69 18,36 7,57 24,15 9,02 
LD 28,03 11,94 26,73 9,20 18,72 6,39 14,24 5,13 
MOIA 125,72 48,04 103,41 76,68 39,03 22,08 63,65 19,80 
MOEA 115,50 50,07 89,24 50,19 37,22 17,93 47,56 19,87    

   
  L

A
G

E 
SP

R
O

NG
 

RA 41,52 19,48 38,96 15,46 15,32 5,86 15,91 6,99 
fase1 fase2 fase3 fase4 spier 

  x std x std x std x std 

MF 119,95 42,20 78,92 25,44 44,48 16,18 57,20 18,40 
ICT 66,84 18,92 55,42 17,46 29,58 7,93 39,81 9,77 
LD 38,03 11,71 44,50 14,97 26,80 10,60 24,18 10,70 
MOIA 125,92 30,84 86,73 19,54 47,30 12,23 72,22 19,62 
MOEA 175,87 75,93 126,70 43,89 55,36 19,25 65,64 23,02    

   
  H

O
G

E 
SP

R
O

NG
 

RA 65,46 33,60 80,79 35,02 31,78 11,13 29,36 11,91 
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Tabel 4a: absolute verschillen (percentage van MVIC) tussen alle sprongen, per spier en 

per fase 

absolute verschillen 
spier bouncing-laag bouncing-hoog laag-hoog 
MF -52,98 -98,73 -45,75 
ICT -36,81 -56,93 -20,11 
LD -20,95 -30,95 -10,00 
MOIA -80,40 -80,60 -0,20 
MOEA -87,22 -147,58 -60,37 

fa
se

1 

RA -30,22 -54,16 -23,94 
spier bouncing-laag bouncing-hoog laag-hoog 
MF -27,26 -64,51 -37,24 
ICT -21,81 -46,24 -24,43 
LD -16,55 -34,32 -17,77 
MOIA -85,30 -68,63 16,68 
MOEA -70,92 -108,38 -37,46 

fa
se

2 

RA -29,75 -71,57 -41,82 
spier bouncing-laag bouncing-hoog laag-hoog 
MF -7,38 -30,55 -23,17 
ICT -9,23 -20,46 -11,22 
LD -10,38 -18,46 -8,08 
MOIA -16,99 -25,26 -8,27 
MOEA -20,87 -39,00 -18,13 

fa
se

3 

RA -8,63 -25,09 -16,46 
spier bouncing-laag bouncing-hoog laag-hoog 
MF -11,60 -36,44 -24,84 
ICT -13,30 -28,95 -15,66 
LD -9,10 -19,04 -9,94 
MOIA -15,25 -23,82 -8,57 
MOEA -25,12 -43,20 -18,08 

fa
se

4 

RA -6,45 -19,91 -13,46 
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Tabel 4b: absolute verschillen(percentage van MVIC) tussen alle fasen, per spier en per 

sprong 

absolute verschillen 

spier fase1-2 fase1-3 fase1-4 fase2-3 fase2-4 fase3-4 

MF 6,81 7,29 0,46 0,49 -6,35 -6,83 

ICT 0,73 0,79 -0,94 0,05 -1,67 -1,73 

LD -3,10 -1,26 1,94 1,85 5,05 3,20 

MOIA 27,21 23,27 -3,09 -3,93 -30,29 -26,36 

MOEA 9,96 11,93 5,84 1,97 -4,12 -6,09    
   

   
 B

O
U

N
CI

N
G

 

RA 2,08 4,61 1,85 2,53 -0,24 -2,76 

              

spier fase1-2 fase1-3 fase1-4 fase2-3 fase2-4 fase3-4 

MF 32,52 52,89 41,84 20,37 9,32 -11,05 

ICT 15,73 28,37 22,57 12,63 6,84 -5,79 

LD 1,30 9,31 13,79 8,01 12,49 4,48 

MOIA 22,31 86,68 62,07 64,38 39,76 -24,62 

MOEA 26,26 78,28 67,94 52,02 41,68 -10,34    
   

  L
A

G
E 

SP
R

O
NG

 

RA 2,56 26,20 25,61 23,65 23,06 -0,59 

              

spier fase1-2 fase1-3 fase1-4 fase2-3 fase2-4 fase3-4 

MF 41,03 75,47 62,75 34,44 21,72 -12,73 

ICT 11,42 37,26 27,03 25,84 15,61 -10,23 

LD -6,47 11,23 13,84 17,70 20,32 2,62 

MOIA 39,18 78,62 53,70 39,43 14,51 -24,92 

MOEA 49,17 120,51 110,22 71,34 61,05 -10,29    
   

  H
O

G
E 

SP
R

O
NG

 

RA -15,33 33,68 36,10 49,01 51,43 2,42 
 

Tabel 6: Significanties (p-waarden) tussen de sprongen per spier en per fase bekeken 

 

 

 

 

 

 

 

sprongen vergelijken 
spier fase1 fase2 fase3 fase4 
MF <0.001 <0.001 0.001 0.003 
ICT <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
LD <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
MOIA 0.004 0.172 0.183 0.121 
MOEA <0.001 0.001 0.004 0.004 
RA 0.001 <0.001 <0.001 0.001 
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3.2.1 Fase 1: De afstootfase 

 

Tabel 3 en figuur 1 tonen een toenemende activiteit in alle spieren bij een 

toenemende spronghoogte. Daarnaast was de activiteit in de MF, de MOIA en de 

MOEA groter en nam deze meer toe in vergelijking met de activiteit van de 

andere spieren. Tijdens bouncing en tijdens de lage sprongen was de activiteit 

van de lokale spieren (MF en MOIA) groter dan de activiteit van de globale 

spieren. Voor de hoge sprong was de activiteit van de MOEA het grootst.  

Uit tabel 6 blijkt, voor fase 1, een significant verschil tussen de verschillende 

sprongen per spier (0.001<p≥0.004).  

Tabel 10 toont tussen welke sprongen onderling de gemiddelden significant 

verschillend waren. Voor fase 1 was er een significant verschil terug te vinden 

tussen de bouncing sprong en de hoge sprong (p=0.011). Tussen bouncing en de 

lage sprong was er geen significant verschil (p=0.102). Ook tussen de lage en de 

hoge sprong kon geen significant verschil worden aangetoond (p=0.502). 

 

 
Figuur 1, fase 1: De gemiddelden en standaarddeviaties per spier en per sprong 

 

 

3.2.2 Fase 2: De stijgende fase 

 

Uit tabel 3 en figuur 2 kan worden opgemaakt dat de activiteit tijdens bouncing 

zeer laag was en dat dit gold voor alle spieren. Naarmate de spronghoogte toe 

nam, nam ook de activiteit toe. Belangrijk om op te merken, was dat de activiteit 
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van de MOIA in de lage sprong hoger was dan tijdens de hoge sprongen. De 

activiteit van de MOEA was echter hoger dan de MOIA tijdens de hoge sprongen. 

Tabel 6 toont significante verschillen (p≤0.001) tussen de verschillende sprongen 

per spier voor fase 2. Hierop gold één uitzondering, namelijk de MOIA waarbij 

tussen de verschillende sprongen geen significant verschil kon worden 

aangetoond (p=0.172). 

In tabel 10 is te zien dat er, voor de tweede fase, significante verschillen zijn 

tussen bouncing en de lage sprong (p=0.036) en tussen bouncing en de hoge 

sprong (p=0.002). Tussen de lage en de hoge sprong was geen significant 

verschil op te merken (p=0.295). 

 

 
Figuur 2, fase 2: De gemiddelden en standaarddeviaties per spier en per sprong 

 

 

3.2.3 Fase 3: De dalende fase 

 

Uit tabel 3 en figuur 3 volgt dat de activiteit laag bleef over de verschillende 

sprongen. Tevens kon men zien dat de activiteit van de MOIA en de MOEA hoger 

was in vergelijking met de activiteit in de andere spieren over de verschillende 

sprongen.  

Uit tabel 6 gelden significante verschillen (0.001<p≥0.004) tussen alle sprongen 

voor elke spier, met uitzondering van de MOIA (p=0,183). 

Tabel 10 toont een significant verschil tussen bouncing en de hoge sprong 

(p=0.001). Er konden geen significante verschillen worden aangetoond tussen 
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bouncing en de lage sprong (p=0.117) en tussen de lage en de hoge sprong 

(p=0.064). 

 

 
Figuur 3, fase 3: De gemiddelden en standaarddeviaties per spier en per sprong 

 

 

3.2.4 Fase 4: De landing 

 

Tabel 3 en figuur 4 tonen een toenemende activiteit naarmate de spronghoogte 

toenam en dat, net als in de andere fasen, de activiteit van de MOIA en de MOEA 

groter was over de verschillende sprongen. De activiteit van de stabiliserende 

lokale spieren was groter dan de activiteit van de globale spieren. Dit was 

merkbaar voor alle sprongen.  

In tabel 6 is te zien dat bij de vergelijking van de drie sprongen de spieren 

significant verschilden gedurende de vierde fase (0.001<p≥0.004). Enkel de 

MOIA (p=0.121) was hierop een uitzondering.  

Uit tabel 10 geldt dat er geen enkel significant verschil was tussen de sprongen 

onderling. Tussen bouncing en de lage sprong was er een p-waarde van p= 

0.466, tussen de lage en de hoge sprong was p=0.384 en tussen bouncing en de 

hoge sprong was p=0.051.  
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Figuur 4, fase 4: De gemiddelden en standaarddeviaties per spier en per sprong 

 

 

3.3 Vergelijken van de fasen per sprong 

 

Bij de vergelijking van de fasen over de drie verschillende sprongen, bleek (tabel 

7) dat de p-waarden voor de meeste spieren significant waren (0.001<p≥0.043).  

Voor de hoge sprongen waren alle spieren voor de vier verschillende fasen 

significant (0.001<p≥0.013). De lage sprongen vertoonden significante 

verschillen voor de MF, de ICT, de MOEA en de RA (0.001<p≥0.021), maar niet 

voor de LD (p=0.064) en de MOIA (p=0.252). Voor de bouncing sprongen zat er 

een grotere variatie op de p-waarden. De MOIA (p<0.001), de MF (p=0.017) en 

de LD (0.043) waren significant verschillend. De ICT (p=0.834), de MOEA 

(p=0.209) en de RA (p=0.528) waren niet significant verschillend. 

 
Tabel 7: Significanties (p-waarden) tussen de fasen per spier en per sprong bekeken 

fasen vergelijken 
spier bouncing laag hoog 
MF 0,017 <0,001 0,001 
ICT 0,834 0,015 0,001 
LD 0,043 0,064 0,013 
MOIA <0,001 0,252 <0,001 
MOEA 0,209 0,021 <0,001 
RA 0,528 0,001 0,004 
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3.3.1 Bouncing 

 

Uit tabel 3 en figuur 5 volgt dat de activiteit van de spieren tijdens de eerste en 

de vierde fase hoger was dan tijdens de tweede en de derde fase. De grootste 

activiteit kon worden waargenomen op het moment dat het contact met de 

trampoline het grootst was. Voor alle fasen gold dat de activiteit van de MOIA 

het grootst was.  

Uit tabel 7 kan worden vastgesteld dat enkel de MF (p=0.017), de LD (p=0.043) 

en de MOIA (p<0.001) een significant verschil hadden tussen de verschillende 

fasen. De ICT (p=0.834), de MOEA (p=0.209) en de RA (p=0.528) verschilden 

niet significant over de vier fasen.  

Uit tabel 9 is af te leiden dat er tussen geen enkele fase onderling een significant 

verschil was. Tussen fase 1 en 2 was p=0.743, tussen fase 1 en 3 was p=0.703, 

tussen fase 1 en 4 was p=0.999 en tussen fase 2 en 3 was p=1.  

 

 
Figuur 5, bouncing: De gemiddelden en standaarddeviatie per spier en per fase 

 

 

3.3.2 Lage sprong 

 

Tabel 3 en figuur 6 tonen dat de spieractiviteit het grootst was in de eerste en de 

tweede fase en het laagst was in de derde fase. Tijdens alle fasen bleek de 

activiteit van de MOIA en de MOEA het grootst. Er kon worden gesteld dat voor 
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de lage sprongen de activiteit het hoogst was op het moment van de afstoot 

(fase 1) en tijdens de stijgende fase (fase 2) van de sprong.  

Tabel 7 toont voor de meeste spieren significante verschillen tussen de 

verschillende fasen (0.001<p≥0.021), met uitzondering van de LD (p=0.064) en 

de MOIA (p=0.252). 

Tabel 9 toont voor de lage sprong geen significant verschil tussen fase 1 en fase 

2 (p=0.789). Eveneens was er geen significant verschil tussen fase 1 en fase 3 

(p=0.069), tussen fase 1 en fase 4 (p=0.163) en tussen fase 2 en fase 3 

(p=0.358). 

 

 
Figuur 6, lage sprong: De gemiddelden en standaarddeviaties per spier en per fase 

 

 

3.3.3 Hoge sprong 

 

Uit tabel 3 en figuur 7 blijkt dat net zoals in de lage sprong de spieractiviteit het 

grootst was in de eerste en de tweede fase. De derde fase had de laagste 

activiteit. In tegenstelling tot de vorige sprongen vertoonde de MOEA een grotere 

activiteit dan de MOIA tijdens de eerste drie fasen.  

Tabel 7 toont significante verschillen tussen de fasen voor alle spieren 

(0.001<p≥0.013).  
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In tabel 9 is te zien dat er enkel een significant verschil is tussen fase 1 en fase 3 

(p=0.032). Tussen fase 1 en fase 2 (p=0.754), fase 1 en 4 (p=0.081) en fase 2 

en fase 3 (p=0.221) waren geen significante verschillen aanwezig.  

 

 
Figuur 7, hoge sprong: De gemiddelden en standaarddeviaties per spier en per fase 

 

 

3.4 De spierratio’s 

 
Tabel 8a: De spierratio MF/ICT voor de verschillende fasen en sprongen 

bouncing 2,14 
lage sprong 1,59 fase 1 

  
  

hoge 
sprong 1,79 
bouncing 1,57 
lage sprong 1,34 fase2 

  
  

hoge 
sprong 1,42 
bouncing 1,53 
lage sprong 1,16 fase3 

  
  

hoge 
sprong 1,50 
bouncing 1,91 
lage sprong 1,34 

MF/ICT 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

fase4 
  
  

hoge 
sprong 1,45 
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Tabel 8b: De spierratio MOIA/MOEA voor de verschillende fasen en sprongen 

bouncing 1,60 
lage sprong 1,09 fase 1 

  
  

hoge 
sprong 0,72 

bouncing 1,60 

lage sprong 1,16 fase2 
  
  

hoge 
sprong 0,68 
bouncing 1,35 
lage sprong 1,05 fase3 

  
  

hoge 
sprong 0,85 

bouncing 2,16 

lage sprong 1,34 

MIOA/MOEA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

fase4 
  
  

hoge 
sprong 1,10 

 

Tabel 8c: De spierratio MOIA/RA voor de verschillende fasen en sprongen 

bouncing 4,01 
lage sprong 3,03 fase 1 

  
  

hoge 
sprong 1,92 
bouncing 1,96 
lage sprong 2,65 fase2 

  
  

hoge 
sprong 1,07 
bouncing 3,30 
lage sprong 2,55 fase3 

  
  

hoge 
sprong 1,49 
bouncing 5,12 
lage sprong 4,00 

MOIA/RA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

fase4 
  
  

hoge 
sprong 2,46 
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3.4.1 De sprongen vergelijken 

 

Tabel 8a,b,c en figuur 8a,b,c tonen het verloop van de spierratio’s per sprong 

gedurende elke fase. Tijdens bouncing bleek de ratio MOIA/RA het laagst in fase 

2 (1.96) en het hoogst in fase 4 (5.12). Een dalend-stijgend verloop was op te 

merken. De MF/ICT ratio had eveneens een dalend-stijgend verloop. De ratio 

MOIA/MOEA had een plus minus continu verloop voor de eerste drie fasen, met 

een toename tijdens de laatste fase. Alle ratio’s over alle fasen waren groter dan 

1 (tussen 1.35 en 5.12). Voor de lage sprongen kon hetzelfde verloop als tijdens 

de bouncing sprongen worden beschouwd. Ook hier lagen de ratio’s boven 1 

(tussen 1.05 en 4.00). Het verloop van de spierratio’s tijdens de hoge sprongen 

was vergelijkbaar met de andere sprongen. De spierratio’s lagen echter lager dan 

de voorgaande sprongen. De MOIA/RA en de MF/ICT ratio hadden spierratio’s 

groter dan 1 (respectievelijk tussen 1.07 en 2.46 en tussen 1.42 en 1.79). De 

ratio MOIA/MOEA was lager dan 1 voor fase 1 tot en met 3 (tussen 0.68 en 0.85) 

en hoger dan 1 (1.10) voor fase 4. 

 

 
Figuur 8a: MF/ICT spierratio: sprongen vergelijken: spierratio’s in % van MVIC  
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Figuur 8b: MOIA/MOEA spierratio: sprongen vergelijken: spierratio’s in % van MVIC  

 

 
Figuur 8c: MOIA/RA spierratio: sprongen vergelijken: spierratio’s in % van MVIC  

 

 

3.4.2 De fasen vergelijken 

 

Tabel 8a,b,c en figuur 9a,b,c tonen het verloop van de spierratio’s per fase tijdens 

elke sprong. Er volgde dat, voor fase 1, een dalend verloop te zien was bij een 

toenemende spronghoogte. Alle sprongen hadden een ratio groter dan 1 (tussen 

1.09 en 4.01), met uitzondering van de ratio MOIA/MOEA (0.72) bij de hoge 

sprong. Voor fase 2 vertoonde de ratio MOIA/MOEA een dalend verloop. De 

MOIA/MOEA ratio voor de hoge sprong was opnieuw kleiner dan 1 (0.68). De 
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ratio MF/ICT vertoonde, bij een toenemende spronghoogte, eerst een daling en 

daarna een stijging. De MF/ICT ratio was steeds groter dan 1 (tussen 1.34 en 

1.57). De MOIA/RA ratio had een tegengesteld verloop. Bij een toenemende 

spronghoogte was eerst een toename, gevolgd door een afname van de ratio te 

zien. Opnieuw was de ratio steeds groter dan 1 (tussen 1.07 en 2.65). Voor fase 

3 kon hetzelfde worden vastgesteld voor de ratio’s MF/ICT (tussen 1.16 en 1.53) 

en MOIA/MOEA (tussen 1.49 en 3.30). De MOIA/RA ratio had echter een dalend 

verloop. Opnieuw viel op te merken dat enkel de ratio MOIA/MOEA tijdens de 

hoge sprong kleiner was dan 1 (0.85). Ten slotte kon voor fase 4 worden gesteld 

dat de ratio’s MOIA/MOEA en MOIA/RA een dalend verloop kenden. De MF/ICT 

ratio kende een dalend-stijgend verloop. Alle spierratio’s waren groter dan 1 

(tussen 1.10 en 5.12).  

 

 
Figuur 9a: MF/ICT spierratio: fasen vergelijken: spierratio’s in % van MVIC 
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Figuur 9b: MOIA/MOEA spierratio: fasen vergelijken: spierratio’s in % van MVIC 

 

 
Figuur 9c: MOIA/RA spierratio: fasen vergelijken: spierratio’s in % van MVIC 
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4. Discussie 

 

Het doel van de huidige studie is de spieractiviteit te evalueren tijdens het 

trampolinespringen. Verder wil de studie drie verschillende hoogtesprongen 

vergelijken en nagaan of trampolinespringen faciliterend werkt om de 

stabiliserende spieren te rekruteren.  

Hoger springen zorgt voor een hogere rompspieractiviteit. Dit ligt voor de hand. 

Aangezien tijdens de zweeffase van het trampolinespringen het lichaam 

weerstand moet bieden tegen evenwichtverstoringen en zodoende in stabiliteit 

moet voorzien, lijkt trampolinespringen faciliterend te werken voor het 

rekruteren van de stabiliserende rompspieren. Hierdoor wordt 

trampolinespringen verondersteld voordelig te zijn binnen een 

stabilisatieprogramma voor de lage rug (Vaughan, 1980).  

In de studie worden zowel de relatieve spierwaarden (als percentage van de 

MVIC’s) als de spierratio’s van de relatieve spieractiviteit gebruikt. De verschillen 

in activatiepatronen tussen de lokale en de globale spieren worden meer sensitief 

door het berekenen van de ratio’s dan door gebruik te maken van de relatieve 

spierwaarden (O’Sullivan et al., 1998). Bepaalde onderzoekers veronderstellen 

dat een optimale stabiliteit van de lage rug kan worden verkregen door een 

goede activatie van de lokale spieren (O’Sullivan et al., 1997; Hodges, 1999a). 

Stabilisatieoefeningen zouden dus op dit principe gebaseerd moeten zijn. Vanuit 

het standpunt van Hodges (1999a) en O’Sullivan et al. (1997) kan worden 

aangenomen dat de relatie van de lokale spieractiviteit ten opzichte van de 

globale spieractiviteit belangrijker is dan de relatieve spieractiviteit van alle 

spieren afzonderlijk (Stevens et al., 2006). 

In de studie wordt elke sprong opgedeeld in vier fasen, namelijk de afstoot, de 

stijgende fase, de dalende fase en de landing. De landing van de eerste sprong 

is, volgens de analyse, gelijk aan de afstoot van de daaropvolgende sprong. Fase 

1 en fase 4 kunnen dus biomechanisch gelijk worden gesteld aan elkaar.  

In de resultaten is te zien dat er bij een toenemende spronghoogte een 

toenemende spieractiviteit is. Per fase zal de spieractiviteit toenemen wanneer er 

hoger wordt gesprongen. Ook per sprong neemt de spieractiviteit toe.  

Dit is conform de verwachtingen die de studie voorop heeft gesteld. Hierbij valt 

op te merken dat de stabiliserende spieren een hogere activiteit vertonen in 
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vergelijking met de activiteit van de globale spieren, met uitzondering van de 

MOEA. Dit kan mogelijks worden verklaard door het feit dat de MOEA 

oppervlakkig gelegen is van de MOIA en de oppervlakte-elektroden beide 

spieractiviteiten geregistreerd hebben. Er kan dus worden vastgesteld dat 

trampolinespringen faciliterend werkt om de stabiliserende spieren meer te 

rekruteren dan de globale spieren aangezien er een hogere activiteit is van de 

lokale spieren ten opzichte van de globale spieren. 

Tijdens de bouncing sprongen kan geen significant verschil worden aangetoond 

tussen alle fasen onderling.  

Tijdens de lage sprongen wordt geconstateerd dat er geen significante verschillen 

zijn tussen alle fasen onderling.  

Voor de hoge sprongen is er een significant verschil tussen de eerste en de derde 

fase. Tussen de andere fasen is er geen significant verschil.  

Voor alle sprongen geldt dat er geen significant verschil is tussen fase 1 en 4.  

Dit komt overeen met hetgeen wordt verwacht in de huidige studie waar er 

vanuit wordt gegaan dat fase 1 en fase 4 biomechanisch gelijk zijn. 

Tevens is er geen significant verschil tussen fase 2 en 3 voor alle sprongen. Dit 

kan mogelijks verklaard worden aangezien dit de zweeffasen van de sprong zijn,  

waarbij het lichaam tracht het evenwicht te behouden. Eveneens kan geen 

significant verschil worden aangetoond tussen fase 2 en 4 en tussen fase 3 en 4. 

Tussen fase 1 en 3 ziet men geen significant verschil voor de bouncing en de 

lage sprongen, maar wel voor de hoge sprongen. 

Wanneer men de sprongen onderling bekijkt, kan worden vastgesteld dat over 

alle fasen een significant verschil kan worden aangetoond tussen de bouncing 

sprongen en de hoge sprongen. Dit ligt binnen de lijn van de verwachtingen 

waarbij er een toenemende spieractiviteit is naarmate men hoger springt. 

Verder kan in het algemeen worden gesteld dat voor elke sprong de hoogste 

relatieve spieractiviteit kan worden aangetroffen in de eerste en de tweede fase.  

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat, voor het inzetten van de sprong, heel 

wat spieractiviteit moet worden gegenereerd en dat gedurende de stijgende fase 

veel activiteit nodig is om tegen de zwaartekracht het evenwicht van het lichaam 

in te lucht te behouden (Vaughan, 1980). De huidige studie veronderstelt tevens 

dat er in de derde fase een hogere spieractiviteit zou zijn, aangezien het lichaam 

zich in de lucht moet stabiliseren. Nochtans blijkt dit niet zo uit de resultaten. Als 

het lichaam niet tegen de zwaartekracht in beweegt, ligt de spieractiviteit 
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beduidend lager. Opmerkelijk is wel dat tijdens de dalende fasen de relatieve 

spieractiviteit van de lokale spieren groter blijft dan die van de globale spieren en 

dat de spierratio’s toenemen.  

Voor wat betreft de spieren wordt er een onderscheid gemaakt tussen de 

buikspieren en de rugspieren. Ze worden hier afzonderlijk besproken maar 

belangrijk is om steeds het geheel en de wisselwerking tussen de spieren te 

onderkennen. 

Aangaande de buikspieren blijkt dat de relatieve spieractiviteit van de RA lager 

ligt dan de relatieve spieractiviteit van de MOIA. Dit geldt voor alle sprongen. 

Ten gevolge van de lage relatieve RA activiteit stijgt de MOIA/RA ratio tot de 

hoogste waarden in vergelijking met de andere buik- en rugspierratio’s. De hoge 

MOIA/RA ratio komt overeen met verscheidene studies omtrent 

stabilisatieprogramma’s van de rug (Arokoski et al., 2001; Beith et al., 2001; 

Mori, 2004). Cholewicki et al. (1997) halen aan dat voor het verkrijgen van 

voldoende stabiliteit, om een neutrale lumbale wervelzuil te verzekeren, een lage 

spieractiviteit van de globale spieren noodzakelijk is.  

Voor de meeste dagelijkse activiteiten is slechts een bescheiden niveau van 

abdominale cocontractie nodig. Studies tonen dat coactivatie van de rompspieren 

een goede strategie is om de stijfheid en stabiliteit van de wervelzuil te doen 

toenemen. Naast een toename van de stabiliteit zorgt de cocontractie ook voor 

een verhoging van de spinale belasting. Wanneer de belasting op de wervelzuil 

dermate stijgt, wordt dit als een risicofactor beschouwd voor lage rugklachten. 

Dit kan zodoende een negatieve invloed hebben op patiënten met lage 

rugklachten, daar zij reeds intolerant zijn voor compressie op de wervelzuil 

(Gardner-Morse & Stokes, 1998; Granata & Marras, 2000). Voor patiënten met 

lage rugklachten is een laag tot middelmatig niveau van rompcoactivatie 

heilzaam zonder dat er grote belastingen worden opgelegd ter hoogte van de 

spinale segmenten. Aan de andere kant is een hoger niveau van activiteit 

noodzakelijk om effectief in rompstabiliteit te voorzien tijdens hogere belasting 

en voor een betere opslag van elastische energie tijdens plyometrische 

sportactiviteiten (Vera-Garcia et al., 2006). Vera-Garcia et al. (2006) menen dat 

een MVIC waarde tussen 20 en 30% voldoende is om stabiliteit te creëren zonder 

dat er een grote toename is van de belasting op de wervelzuil. Daarentegen zal 

een MVIC boven 60% een extra druk geven op de volledige wervelzuil. Door de 
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cocontractie van alle spieren tesamen, voorziet dit in een zeer grote stabiliteit, 

maar is het bijzonder nadelig voor patiënen met lage rugklachten.  

Voor wat betreft de huidige studie kan men stellen dat tijdens bouncing de 

proefpersonen een percentage tot 30% van hun MVIC behalen. Dit wijst op een 

goede stabilisatie van de romp zonder dat er een extra impactie op de wervelzuil 

terecht komt. Voor de lage en de hoge sprongen gaat deze redenering niet op 

aangezien de percentages van de MVIC waarden hoger uitkomen dan 30%.  

De reden voor het gebruik van de MOIA/RA ratio is om een beter inzicht te 

krijgen in de coactivatie van zowel de lokale als de globale spieren tijdens 

trampolinespringen. De analyse van de MOIA/RA ratio is eveneens interessant 

om te kunnen nagaan of de RA activiteit minimaal is in vergelijking met de 

andere spieren tijdens de stabilisatie. Wanneer dit wordt toegepast op de huidige 

studie kan men zien dat de ratio’s voor de verschillende sprongen en fasen 

variëren tussen 1.07 en 5.12. Hieruit kan worden besloten dat te allen tijde de 

relatieve spieractiviteit van de RA lager ligt dan de relatieve spieractiviteit van de 

MOIA. De MOEA vertoont tijdens bouncing en de lage sprong een lagere relatieve 

spieractiviteit dan de MOIA. Voor de hoge sprong heeft de MOEA een hogere 

relatieve spieractiviteit binnen de eerste 3 fasen. De ratio MOIA/MOEA varieert 

rond 1. Beide lokale en globale Mm. Obliqui blijken samen te werken en hebben 

zo een belangrijke rol in het controleren van de neutrale positie van de 

wervelkolom. Stevens et al. (2006) stellen dat om rotatie in de romp te 

verhinderen, geschikte spieractiviteit nodig is om stabiliteit te kunnen genereren. 

In overeenkomst met de resultaten uit de huidige studie voor de eerste 3 fasen 

van de hoge sprong, veronderstelt McGill (2001) dat de torsieproducerende 

MOEA mogelijks een groter aandeel heeft in het stabiliseren van de romp dan de 

andere abdominale spieren.  

Als de spierratio’s per sprong verder uitgediept worden, kan men stellen dat de 

grootste ratio’s steeds voorkomen tijdens de landingfase. Dit betekent niet dat er 

kan worden besloten dat er daarom een hogere lokale spierwerking is. Er kan 

eveneens een lagere globale spieractiviteit zijn. Er kan dus worden gesteld dat er 

tijdens de vierde fase een grotere facilitatie is van het lokale spierkorset dan de 

globale spieren.  

Een voordeel hierbij is dat tijdens bouncing lage impactiekrachten inwerken op 

de wervelzuil. Er moet echter rekening gehouden worden dat hier enkel de 

spierratio van de buikspieren werden besproken. Het blijft toch belangrijk om 
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ook naar de rugspieren te kijken, want controle over de wervelzuil wordt zowel 

door contractie van de buik- als rugspieren verzekererd.  

Ook voor de lage en de hoge sprongen blijkt dat bijna alle spierratio’s groter zijn 

dan 1 wat duidt op een grotere rompspieractiviteit van de lokale spieren ten 

opzichte van de globale spieren. Enkel de ratio MOIA/MOEA voor de eerste drie 

fasen van de hoge sprong was lager dan 1. Door de hogere spronghoogte stijgen 

de MVIC waarden en zullen er dus grotere impactiekrachten inwerken op de 

wervelzuil.  

Betreffende de rugspieren blijkt dat de relatieve spieractiviteit van de lokale MF 

en de relatieve spieractiviteit van de globale ICT verschillend zijn tijdens alle 

sprongen. De ratio MF/ICT is steeds groter dan 1. De lokale rugspieren voorzien 

dus meer in stabiliteit dan de globale spieren. Dit wordt bevestigd door 

verscheidene onderzoeken (Behm et al., 2010; Vera-Garcia et al., 2000) waarbij 

het gebruik van een onstabiel oppervlak leidt tot een verhoogde activatie van de 

spinale musculatuur in het voordeel van de stabiliserende spieren. De 

voorwaarden gesteld door de studie zijn ook voor de MF/ICT ratio van 

toepassing. Tevens kan worden vastgesteld dat de grootste waarde van de 

MF/ICT ratio zichtbaar is gedurende de vierde fase van de sprong. Dit werd 

eerder reeds aangehaald en kan dus met dezelfde redenering verklaard worden.  

Hoewel de data van de spierratio’s vrij normaal verdeeld zijn, noteren we toch 

hoge standaarddeviaties voor de lage en de hoge sprongen. Dit kan mogelijks 

worden verklaard door de verhoogde wrijving van de oppervlakte-elektroden 

over de huid. Door gebruik te maken van een draadloos EMG toestel kan dit 

deels vermeden worden. 

Verder onderzoek is noodzakelijk voor het optimaliseren van de integratie van 

trampolinespringen binnen een stabilisatieprogramma. De optimale spronghoogte 

zou moeten worden bepaald waarbij er een minimum aan impactiekrachten is en 

een optimale spierrekrutering. Wel moet hierbij rekening worden gehouden dat 

in de huidige studie de Opto-jump 1 cm hoger lag dan het oppervlak van de 

trampoline. Daarnaast zou er een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen 

lage rugpatiënten en een gezonde controle groep. Eveneens zou de groep 

rugpatiënten kunnen worden ingedeeld in rugpatiënten die een 

stabilisatieprogramma ondergingen met inbegrip van trampolinespringen en 

rugpatiënten met een stabilisatieprogramma zonder trampolinespringen. Dit zou 

het effect van de trampoline beter kunnen aantonen 
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5. Conclusie 
 

Om een beter inzicht te krijgen in de spieractiviteit tijdens trampolinespringen, 

zijn zowel de spierratio’s als de relatieve EMG waarden belangrijk.  

De huidige studie toont, voor de buikspieren, dat de ratio’s MOIA/RA en 

MOIA/MOEA verschillend zijn. Tijdens alle sprongen blijkt de ratio MOIA/RA zeer 

hoog, wat te wijten is aan de lage RA activiteit. De relatieve spieractiviteit van de 

MOEA neemt toe ten opzichte van de relatieve spieractiviteit van de MOIA 

gedurende de hoge sprong van fase 1 tot en met fase 3. Dit zorgt dat de ratio 

MOIA/MOEA voor deze 3 fasen kleiner is dan 1.  

Voor wat betreft de rugspieren blijkt dat de lokale relatieve spieractiviteit steeds 

hoger is dan de globale relatieve spieractiviteit en dat voornamelijk de lokale 

spieren bijdroegen in het controleren van de wervelzuil.  

Algemeen kan er worden gesteld dat er een toenemende spieractiviteit is bij een 

toenemende spronghoogte. Tevens is er te zien dat de grootste relatieve 

activiteit kan worden aangetroffen tijdens de eerste en de tweede fase van de 

sprong. Dit duidt erop dat de spieren voornamelijk in werking treden tijdens de 

afstootfase en wanneer het lichaam moet bewegen tegen de zwaartekracht in. 

Dit doet echter blijken dat wanneer het lichaam niet tegen de zwaartekracht in 

moet bewegen, de relatieve spieractiviteit lager ligt.  

Algemeen kan men stellen dat er tijdens trampolinespringen een groter aandeel 

is van de stabiliserende lokale spieren ten opzichte van de globale spieren bij een 

gezonde populatie. Tevens ziet men dat bouncing een lage impactie veroorzaakt 

op de wervelzuil (MVIC<30%) waardoor er een mogelijkheid is om bouncing te 

integreren in een functioneel stabilisatieprogramma. De lage en de hoge 

sprongen vertonen een MVIC die groter is dan 30% waardoor er een hogere 

impactie bestaat op de wervelzuil. Bouncing is low load en heeft eveneens 

bijkomende voordelen aangezien het eenvoudig kan worden toegepast in de 

praktijk en tevens minder gevaarlijk is om uit te voeren. Stel dat uit verder 

onderzoek blijkt dat trampolinespringen ook effectief is bij patiënten met lage 

rugklachten, dan ontstaat er eveneens een verbetering van de 

uithoudingscapaciteit van de rompspieren door het herhaaldelijk springen.  
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Bijlage 

 
Tabel 1: Intraclass correlaties uit de MVIC-waarden 

proefpersoon single measure ICC 
1 0,92411 
2 0,8583 
3 0,8376 
4 0,8771 
5 0,9449 
6 0,8872 
7 0,8689 
8 0,9059 
9 0,9235 

10 0,8223 
11 0,8069 
12 0,8937 
13 0,9511 
14 0,6548 
15 0,8709 

 

Tabel 2: Average intraclass correlaties om de herhalingen van 5 naar 1 te reduceren 

bouncing average icc lage sprong average icc hoge sprong average icc Proefpersoon 
fase1 fase2 fase3 fase4 fase1 fase2 fase3 fase4 fase1 fase2 fase3 fase4 

1  0,98  0,98  0,96 0,99 0,98 0,94 0,95 0,95 0,97 0,94 0,95 0,94 
2  0,98  0,90  0,96 0,97  0,88 0,86 0,9 0,92 0,97 0,84 0,89 0,74 
3  0,97 0,85  0,86   0,96 0,98 0,95 0,87 0,93 0,96 0,91 0,97 0,94 
4  0,54  0,98 0,98   0,99 0,97 0,93 0,9 0,93 0,94 0,84 0,93 0,97 
5  0,99 0,94  0,94  0,98  0,88 0,82 0,93 0,93 0,96 0,93 0,88 0,92 
6  0,98  0,98  0,97  0,97 0,96 0,88 0,9 0,95 0,96 0,94 0,78 0,71 
7  0,99 0,98  0,99  0,99  0,94 0,96 0,95 0,98 0,98 0,97 0,99 0,99 
8  0,95  0,90  0,90  0,94 0,95 0,91 0,95 0,95 0,87 0,84 0,87 0,78 
9  0,99  0,96  0,93  0,50 0,93 0,9 0,95 0,96 0,93 0,87 0,85 0,92 

10 0,96 0,96 0,99 0,99 0,99 0,96 0,96 0,99 0,99 0,9 0,95 0,88 
11  0,99  0,81  0,90  0,99 0,95 0,82 0,73 0,93 0,95 0,88 0,91 0,95 
12 0,96 0,96 0,99 0,78 0,97 0,95 0,97 0,94 0,9 0,83 0,84 0,92 
13  0,95  0,92  0,97  0,98 0,96 0,94 0,93 0,98 0,97 0,98 0,96 0,88 
14 0,99 0,97 0,90 0,98 0,97 0,94 0,96 0,95         

15  0,96  0,97  0,95  0,99 0,98 0,87 0,96 0,94 0,98 0,94 0,95 0,8 
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Tabel 5: Significantie (p-waarde) waarbij de variabelen 2 aan 2 werden opgesplitst. 

fase sprong*spier 
p-
waarde 

fase1 sprong*spier 0,002 
fase2 sprong*spier 0,025 
fase3 sprong*spier 0,082 

fase4 sprong*spier 0,186 

     

sprong fase*spier 
p-
waarde 

bouncing fase*spier 0,001 
lage sprong fase*spier 0,046 

hoge sprong fase*spier 0,005 

     

spier sprong*fase 
p-
waarde 

re mf sprong*fase 0,010 
re ict sprong*fase 0,001 
re ld sprong*fase 0,034 
re moia sprong*fase <0,001 
re moea sprong*fase 0,000 
re ra sprong*fase 0,019 
li mf sprong*fase 0,003 
li ict sprong*fase 0,005 
li ld sprong*fase 0,118 
li moia sprong*fase 0,010 
li moea sprong*fase 0,007 
li ra sprong*fase 0,007 
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Tabel 9. Scheffé-waarden per sprong de fasen onderling vergelijken 

sprong fase fase vergelijken sheffé-waarde 

fase2 0,743 

fase3 0,703 fase1 

fase4 0,999 

fase1 0,743 

fase3 1 fase2 

fase4 0,819 

fase1 0,703 

fase2 1 fase3 

fase4 0,783 

fase1 0,999 

fase2 0,819 

bo
un

ci
ng

 

fase4 

fase3 0,783 
fase2 0,789 
fase3 0,069 fase1 

fase4 0,163 
fase1 0,789 
fase3 0,358 fase2 

fase4 0,614 
fase1 0,069 
fase2 0,358 fase3 

fase4 0,97 
fase1 0,163 
fase2 0,614 

la
ge

 
sp

ro
n

g 

fase4 

fase3 0,97 

fase2 0,754 

fase3 0,032 fase1 

fase4 0,081 
fase1 0,754 
fase3 0,221 fase2 

fase4 0,432 
fase1 0,032 

fase2 0,221 fase3 

fase4 0,969 
fase1 0,081 
fase2 0,532 

ho
ge

 
sp

ro
n

g 

fase4 

fase3 0,969 
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Tabel 10. Scheffé-waarden per fase de sprongen onderling vergelijken 

Fase sprong sprong vergelijken sheffé 

Laag 0,102 
bouncing 

Hoog 0,011 

Bouncing 0,102 
laag 

Hoog 0,502 

Bouncing 0,011 

fa
s

e1
 

hoog 
Laag 0,502 

Laag 0,036 
bouncing 

Hoog 0,002 

Bouncing 0,036 
laag 

Hoog 0,295 

Bouncing 0,002 

fa
s

e2
 

hoog 
Laag 0,295 

Laag 0,117 
bouncing 

Hoog 0,001 

Bouncing 0,117 
laag 

Hoog 0,064 

Bouncing 0,001 

fa
s

e3
 

hoog 
Laag 0,064 

Laag 0,466 
bouncing 

Hoog 0,051 

Bouncing 0,466 
laag 

Hoog 0,384 

Bouncing 0,051 

fa
s

e4
 

hoog 
Laag 0,384 

 


