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De term core stability is niet iets van de 
laatste jaren. Eind jaren ’80 werd het be-
grip al geïntroduceerd in verschillende 
discussies die ontstonden rondom de 
stabilisatie van de lumbale wervelko-
lom.6,7 Onderzoek door de jaren heen 
naar de relatie tussen spierkracht van 
de rompspieren en (lage) rugklachten 
laat keer op keer het belang zien van 
een goed ontwikkelde core stability in 
relatie tot blessurepreventie.1-3

Definitie
De definitie die gehanteerd wordt is 
jaren onderhevig geweest aan veran-
deringen, maar de laatste jaren is er 
steeds meer consensus. Kibler5 heeft 
in 2006 een definitie opgesteld die met 
name in het werkveld van trainers en 
therapeuten duidelijk en bruikbaar is:
‘The ability to control the position and 
motion of the trunk over the pelvis and leg 
to allow optimum production, transfer and 
control of force and motion to the termi-
nal segment in integrated kinetic chain 
activities.’
Een goed ontwikkelde core stabi-
lity draagt bij aan de overdracht van 
krachten van de benen naar de armen 
en omgekeerd. Het achterliggende 
idee is dat een goede rompstabiliteit 

zorgt voor een minimaal verlies van 
energie.8,9 Core stability is dus niet 
alleen van belang om blessures te 
voorkomen, maar is ook van belang 
bij het leveren van sportprestaties en 
het uitvoeren van taken uit het dage-
lijks leven.4 Als er vermogen wordt 
opgebouwd zonder dat er een trans-
fer plaatsvindt, zal de prestatie zelfs 
negatief beïnvloed kunnen worden. 
Denk hierbij aan bewegingsvormen 
als rennen, springen, werpen, stoten, 
duwen, etc.. 
Veel bewegingen in het lichaam vin-
den plaats in een bepaald segment 
en beïnvloeden vervolgens een ander 
segment in de keten. De core muscu-
latuur speelt bij de transfer van het 
opgewekte vermogen een grote rol. 
Naast een adequaat krachtniveau moet 
er daarbij ook sprake zijn van controle 
en timing van deze musculatuur.10 
In een eerder artikel in Sportgericht11 
is aandacht besteed aan testen die de 
core stabiliteit in kaart kunnen bren-
gen. In het verlengde hiervan wordt 
in dit artikel stilgestaan bij de metho-
dische stappen die gemaakt kunnen 
worden bij het opstellen en uitvoeren 
van oefenprogramma’s.

Indien goed ontwikkeld zorgen rompspieren tijdens ketenac-
tiviteiten voor een optimale productie, overdracht en controle 
van krachten en bewegingen. Maar de spieren van de romp 
kunnen dus ook de zwakste schakel in de keten zijn en extra 
aandacht verdienen. Dit artikel beschrijft een methodische 
lijn die gehanteerd kan worden bij het opstellen van trainings-
programma’s.
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Drie systemen
Panjabi12 heeft in een vroeg stadium 
een concept gepresenteerd dat ge-
baseerd was op drie systemen. Hij 
noemde zijn concept spinal stability. 
Het bestond uit:
a) de passieve wervelkolom;
b) de actieve wervelkolom in de vorm 

van spieren en
c) een neuraal controlesysteem.
Tegenwoordig wordt dit concept uit-
gelegd als een functionele integratie 
tijdens activiteiten die plaatsvinden in 
het dagelijks leven.9 
In dit artikel wordt naar core stability 
gekeken vanuit de invalshoek van de 
actieve wervelkolom (systeem b) en 
het neurale controlesysteem (systeem 
c). Deze keuze heeft te maken met 
het feit dat de passieve wervelkolom 
(systeem a) het minst vatbaar is voor 
training.
Core stability is hierbij wezenlijk an-
ders dan core strength. Core stability 
vereist coördinatie en uithoudingsver-
mogen, bij core strength is dit niet aan 
de orde.4,6

‘Doos’
De core of kern kan gezien worden als 
een doos of blok. De voorzijde wordt 
gevormd door de rechte buikspieren 
en de dwarse buikspieren (m. rectus 
abdominus en m. transversversus ab-
dominus). De m. transversus abdomi-
nus wordt gezien als de spier die de 
belangrijkste bijdrage aan de rompsta-
biliteit levert.
De achterzijde van de ‘doos’ bevat 
veel spierstructuren met wisselende 

fysiologische doorsneden: m. erector 
spinae, m. quadratus lumborum, m. 
multifidus, de rotatoren en de paraspi-
nale musculatuur. De bodem wordt ge-
vormd door de spieren van de bekken- 
en heupgordel en de bovenzijde door 
het diafragma. Termen als ‘powerzone’  
en ‘powerhouse’, zoals die in de sport-
praktijk gebruikt worden, vallen op 
basis van deze anatomische structuren 
ook beter te begrijpen.

Globale en lokale stabilisatoren
Naast de anatomische indeling wordt 
de core musculatuur ook ingedeeld in 
globale stabilisatoren en lokale stabi-
lisatoren.6,7,13 De grote rompspieren 
zoals de m. rectus abdominus worden 
gezien als de globale stabilisatoren. 
Kleinere rompspieren zoals de m. 
psoas major, mm. multifidi (MF) en de 
m. transversus abdominus (TA) zijn 
in deze indeling de lokale stabilisato-
ren van de wervelkolom. De globale 
stabilisatoren hebben met name als 
functie om grote momenten te leveren 
en krachtige en snelle bewegingen te 
maken. Dit hangt logisch samen met 
de grote fysiologische doorsnede van 
deze spieren in vergelijking met de lo-
kale stabilisatoren. Hiertoe behoren de 
m. obliquus internus abdominus, m. 
obliquus externus abdominus, de late-
rale vezels van de m. quadratus lum-
borum en de thoracale bundels van de 
m. erector spinae. Deze spieren zijn 
vooral verantwoordelijk voor de coör-
dinatie en de controle van segmentale 
bewegingen, met name de stabiliteit 
van de lumbo-pelvische regio. Ze 
worden gekenmerkt door een relatief 
kleine fysiologische doorsnede en een 
hoge dichtheid van spierspoeltjes. Te-
vens liggen deze spieren dichter tegen 
de wervelkolom aan, wat een kleiner 
moment verklaart.10 Als gevolg van dit 
kleine moment zal het lokale systeem 
vooral een isometrische (statische) 
spierfunctie hebben. Naast de eerder 
genoemde spieren bestaat het lokale 
systeem ook uit de mm. intertransver-

sarii medialis, mm. interspinales, m. 
quadratus lumborum, mm. rotatores 
en het diafragma.

Wat is stabiliteit?
De term stabiliteit, zoals deze gebruikt 
wordt binnen de eerste definities van 
core stability, wordt geassocieerd met 
isometrische (statische) spiercontrac-
ties. In bredere zin wordt stabiliteit 
in ons dagelijks leven opgevat als de 
mogelijkheid om in de tijd weerstand 
te (blijven) bieden tegen standsver-
anderingen als gevolg van uitwen-
dige krachten.14,15 Deze definitie gaat 
echter niet op in de sportpraktijk. 
Aangezien er in de sport- en oefen-
therapiepraktijk juist wel sprake is 
van standsveranderingen, moet de 
term stabiliteit daar anders opgevat 
worden, namelijk als de mate waarin 
het lichaam gecontroleerd dynamisch 
weerstand kan bieden aan externe 
krachten die een standsverandering 
teweeg brengen. Juist deze tweede 
opvatting van stabiliteit zou er toe 
moeten bijdragen dat core stability in 
een dynamische situatie moet terugko-
men in oefenprogramma’s. 
Een dusdanige biomechanische kijk op 
het geheel maakt het overzichtelijk om 
de verschillende factoren in kaart te 
brengen die de core stability beïnvloe-
den. Zowel in een statische als in een 
dynamische situatie kan de rompstabi-
liteit herleid worden tot de driedeling 
van a) spieren, b) gewrichtskapsel, li-
gamenten en botten en c) zenuwstelsel.

Oefeningen
Gezien de relatie die bestaat tus-
sen core stability en klachten aan de 
wervelkolom en de benen worden 
sporters gestimuleerd om core stability 
oefeningen aan hun trainingsschema 
toe te voegen. 1,6,7,16,18 Het doel van 
core stability-training is het zo effectief 
en efficiënt mogelijk gebruiken van de 
rompspieren tijdens inspanning om de 
positie van de wervelkolom te blijven 
controleren. Deze trainingen kunnen Figuur 1. 
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onderdeel zijn van een totale 
training, of als losstaande trai-
ningen worden opgenomen in 
het trainingsprogramma.

Drie fasen
Naar aanleiding van het bo-
venstaande kunnen core sta-
bility oefeningen in drie fasen 
ingedeeld worden:

Fase1
De eerste fase is gericht op core 
strength en stabiliteit en is voorwaar-
delijk om vervolgstappen te kunnen 
maken. Trainingsdoelen in deze fase 
zijn het vergroten van met name het 
krachtuithoudingsvermogen van de 
rompspieren en de ontwikkeling van 
het spier-pees-botcomplex. Dit al-
les gebeurt in een statische situatie, 
waarbij de kwaliteit centraal staat en er 
sprake moet zijn van stabiliteit van de 
romp tijdens de uitvoering.4,5,18 Hier-
bij zal de prikkelparameter “duur” niet 
in herhalingen aangegeven worden, 
maar juist in tijd. De duur van de 
(sport)taak/activiteit kan als uitgangs-
punt dienen, waarbij er stapsgewijs 
wordt opgebouwd door de prikkeltijd 
gedurende de trainingen te verlengen. 
Bekende voorbeelden van oefeningen 
uit fase 1 zijn de voorligsteun, zijlig-
steun en verschillende brugvormen.
Naast de isometrische oefeningen 
is het in fase 1 ook belangrijk om de 
sporter co-contracties aan te leren van 
de transversus 
en de multifidus. 
Vanuit een neu-
trale positie van 
de wervelkolom 
wordt de sporter 
de abdominal 
hollowing tech-
niek aangeleerd 
door het maken 
van hol-bol bewegingen. 
Veel gehanteerde prikkelparameters 
in de praktijk zijn series van 5 tot 
10 herhalingen met een prikkeltijd van 

10 seconden, waarbij beide 
spieren isometrisch worden 
aangespannen. Uiteraard die-
nen herhalingen en prikkeltijd 
afgestemd te worden op de 
doeltaak op basis van gedegen 
sportanalyse.
Binnen de periodisering valt 
fase 1 samen met de eerste 
voorbereidingsperiode en zal 
de prikkeltijd langzaam aan 
opgebouwd worden van 15 tot 

30 seconden naar maximaal 1 minuut. 
De serie-opbouw is hierbij van 1 naar 
maximaal 3 series.19

Fase 2
De tweede fase bestaat uit dynamische 
oefeningen gericht op core stability. 
Losse gewichten, medicine ballen en 
Swiss balls kunnen gebruikt worden. 
Deze fase is nog steeds a-specifiek, 
aangezien er bewegingen worden 
gemaakt die niet direct terug te vinden 
zijn in de doeltaak. Denk hierbij aan 
walking lunges, heel drags, toe drags 
en back extensions. 
Door het creëren van instabiele situa-
ties zal meer accent komen te liggen op 
de intermusculaire coördinatie, terwijl 
in de vorige fase de intramusculaire 
coördinatie meer werd aangesproken. 
Een ander verschil met fase 1 is de 
verschuiving van bewegingen die 
plaatsvinden in een deel van de kineti-
sche keten naar totaalbewegingen die 
in gehele keten plaatsvinden.

Binnen het jaar-
plan zal fase 2 
met name tijdens 
de tweede voor-
bereidingsperi-
ode uitgevoerd 
worden. De prik-
keltijd zal we-
derom richting 
de één minuut 

of 30 herhalingen gaan, waarbij de 
taakanalyse leidend is voor de precieze 
tijdsduur. Het aantal series ligt tussen 
de 2 en 3 in deze fase.

Figuur 2. Voorbeeld Fase 2-oefening:  
Walking Kettlebell lunge

Figuur 3. Voorbeeld Fase 2-oefening:  
Toe drags

Figuur 4. Voorbeeld Fase 2-oefening:  
Turkish get up
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Fase 3
Tot slot vindt in de derde fase een 
transfer plaats naar de sportspecifieke 
eisen die aan het lichaam gesteld wor-
den. Hierbij is de sport/taakanalyse 
leidend en zal er nog functioneler ge-
traind moeten worden. Met name het 
driedimensionale aspect is hierbij van 
belang. Dat wil zeggen dat flexie-ex-
tensie bewegingen gecombineerd moe-
ten worden met romprotaties (werpen, 
slaan, schoppen, etc.). Imitaties van 
bewegingspatronen uit de praktijk 
worden nu getraind. 
Het instabiele karakter van de oefen-
stof uit fase 2 neemt af. De voornaam-
ste reden hiervoor is het feit dat het 
trainen onder instabiele omstandig-
heden niet leidt tot prestatieverbete-
ring.16 Het gebruik van vrije gewichten 
in een open en gesloten bewegings-
keten is in deze fase niet meer dan 
logisch. Bij oefeningen in deze fase ligt 

het accent behalve op de 
intramusculaire coördina-
tie ook sterk op de propri-
oceptieve aspecten.
In de laatste periode van 
de voorbereidingsfase zal 
fase 3 goed tot zijn recht 
komen. Hierbij neemt de 
prikkeltijd af t.o.v. fase 1 
en 2. Door het intensieve 

karakter van de oefenstof zal deze 
afnemen naar een bereik van 10 tot 
30 seconden.19 Het aantal series zal 

wel behouden blij-
ven (2-3). Tijdens de 
wedstrijdfase is het 
belangrijk om de core 
stability trainingen te 
handhaven. Er kan dan 
een combinatie van 
oefeningen uit fase 1, 2 
en 3 worden gekozen. 
Hierbij staan naast de 
taakanalyse van de sport ook de defici-
enties van de sporter centraal.

Conclusie
De rompspieren staan centraal in bijna 
alle fysieke activiteiten en bewegingen. 
Als deze spieren niet optimaal kunnen 
functioneren, zal het effect van het op-
wekken en overbrengen van krachten 
beperkt zijn. Een toe- of afname van 
krachten vanwege een onvolledige 
transfer vanuit de core kan leiden tot 
een afname van de prestatie en tot een 
vergrote kans op blessures. Hierbij 

is het van belang om functioneel te 
trainen.
Om meer inzicht te krijgen in de 
manier waarop de romp krachten 
overdraagt van en naar de extremitei-
ten is het van belang om de onderste 
extremiteit mee te nemen in nieuw 
te ontwikkelen testbatterijen. Er zijn 
verschillende onderzoekers die van 
mening zijn dat de heup- en boven-
beenmusculatuur ook een onderdeel is 
van de core.18 Om te begrijpen hoe de 
krachtoverdracht in het lichaam werkt, 

zal hier rekening mee gehouden moe-
ten worden.
In de (sport)praktijk variëren de eisen 
die gesteld worden aan het muscu-
laire systeem enorm. Zowel tussen 
de verschillende sporten, als onder-
ling tussen atleten binnen dezelfde 
sport(disciplines). Dit maakt het 
moeilijk om het belang van de core 
musculatuur vanuit één uitgangspunt 

Figuur 5. Voorbeeld Fase 3-oefening:  
Sit & twist throw

Figuur 6. Voorbeeld Fase 3-oefening:  
On leg catch and throw

Tabel 1. Overzicht methodische lijn core stability

Fase 1 2 3

Doel statische rompkracht en -stabiliteit dynamische rompkracht en -stabiliteit transfer naar sportspecifiek / functioneel

Periodisering VP1, VP2, WP VP 2, VP3, WP VP3 en OP

Type  
oefening algemeen veelzijdig doelgericht sportspecifiek

Materiaal mat, lichaamsgewicht, Swiss ball medicine ball, Swiss ball, elastiek, Dynaband, Kettlebell, 
pulley barbell, dumbell, pulley, medicine ball, Kettlebell

Bewegingen steunvormen romprotaties, duwvormen, tilvormen, trekvormen vanuit 
een deel van de keten naar gehele keten

sportspecifieke totaalbewegingen vanuit gehele keten; 
sportanalyse is hierbij leidend.

Oefeningen voorligsteun, zijligsteun, brug heel drags, toe drags, walking lunges, back extension, 
dumbell push up+row, dumbell rol-out, sit & twist throw

overhead split jumps, overhead squat, overhead step up, 
medicine ball throws (vw/zw/aw), one leg catch & throw



S p o r t g e r i c h t  n r.  5  /  2 0 1 2  –  j a a r g a n g  6 6  39

te benaderen. Binnen de methodische 
opbouw van core stability program-
ma’s is echter wel te zien, dat fase één 
gekenmerkt wordt door algemene 
oefenstof die nog niet sportspecifiek 
is. Pas in fase twee en met name fase 
drie is een duidelijke sportspecifieke 
aanpak, gebaseerd op de sport- of 
taakanalyse, zichtbaar.
De afgelopen jaren is bewezen dat 
plankoefeningen een adequate me-
thode zijn om de core musculatuur 
te trainen.19 Het doel hiervan is het 
verbeteren van kracht en stabiliteit. 
Het probleem met deze oefeningen 
ligt hem in het feit dat ze niet specifiek 
zijn. De atleet wordt in een niet-speci-
fieke statische positie gebracht, die niet 
overeenkomt met de eisen die gesteld 
worden aan de sportgerelateerde ac-
tiviteiten of de  doeltaak. Het is voor 
het overgrote deel van de sportacti-

viteiten van belang om 
dynamisch te trainen. Met 
name de laterale aspecten 
van de core moeten in een 
specifieke dynamische 
situatie getraind  worden, 
aangezien deze spieren 
in de reguliere trainingen 
minder belast worden. De 
voor- en achterzijde van 

de core daarentegen worden vaak in 
overeenstemming met de sportspeci-
fieke oefenstof in een gesloten keten 
getraind. 
Tot slot moeten zowel de sporter als de 

trainer zich goed reali-
seren, dat activiteiten en 
bewegingen per defini-
tie dynamisch zijn en de 
rompstabiliteit zodoende 
ook in een dynamische 
situatie getraind dient te 
worden.
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Figuur 8. Voorbeeld Fase 3-oefening:  
Cable side step

Figuur 7. Voorbeeld Fase 3-oefening:  
Overhead split jumps

of voorwaarts-achterwaarts;


