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In dit eerste van twee artikelen wordt het verschil tussen de 

begrippen complex methode, contrast training en complex 

training uitgelegd in relatie tot het verschijnsel ‘post activation 

potentiation’ (PAP). In deel twee zullen intrinsieke en extrin-

sieke factoren van PAP worden besproken in combinatie met 

bevindingen uit een lopend onderzoek bij Nederlandse top-

sporters.

Complex training of contrast 
 training? Twee varianten van de complex 
methode om post activatie potentiatie uit te lokken

KRACHTTRAINING

Vermogensleverantie door de armen 
en benen is in tal van sporten een 
belangrijk element en dus wordt er in 
veel trainingsprogramma’s op getraind 
en wordt er veel over gepubliceerd.1–6 
Bij conventionele trainingsmethoden is 
het uitgangspunt dat explosieve oefe-
ningen als sprintvormen, squat jumps 
(SJ) en counter movement jumps (CMJ) 
beter niet uitgevoerd kunnen worden 
na een oefening met matig tot zware 
weerstand, zoals een back squat, clean 
of snatch.7,8 Het (vooraf) uitvoeren 
van deze weerstandsoefeningen ver-
oorzaakt namelijk vermoeidheid en dit 
heeft een afname van de vermogens-
leverantie in de explosieve oefeningen 
tot gevolg. In theorie leidt dit tot een 
verminderde adaptatie.8

Er bestaan echter onconventionele 
tegenhangers (zie figuur 1), zoals de 
complex methode, waarin oefenvor-
men met matige of zware weerstand 
en explosieve oefenvormen juist doel-
bewust binnen dezelfde trainingssessie 
worden gecombineerd.9 Het combine-
ren van twee biomechanisch verwante 
oefeningen wordt daarbij gedefinieerd 
als een ‘complex pair’ en een combi-

natie van drie verwante bewegings-
patronen als een ‘complex triad’.10 
In tabel 1 zijn voorbeelden van zulke 
complexe paren en triades te vinden. 
Hierbij moet worden aangetekend, dat 
een complex paar zowel kan bestaan 
uit een combinatie van een pre-load 
oefening en een explosieve oefening 
als een combinatie van een pre-load en 
een sportspecifieke oefening.
Naast de complex methode zijn er ook 
andere onconventionele trainingsme-
thoden, waaronder de agility methode 
(zie figuur 1). Deze zal later in Sport-
gericht besproken worden.

Definities
Binnen de complex methode kan 
onderscheid worden gemaakt tussen 
complex training en contrast training. 
In de literatuur over fysieke trai-
ning worden verschillende definities 
gehanteerd voor beide varianten. In 
dit artikel zal de definitie volgens 
Duthie et al.10 aangehouden worden. 
Zij definiëren contrast training als een 
trainingsvorm waarbij een oefening 
met zware weerstand om-en-om wordt 
afgewisseld met een lichtere, explosief 
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uitgevoerde oefening, het zogenoemde 
set-by-set principe. Bij de complex 
training worden daarentegen eerst alle 
zware weerstandsets uitgevoerd, ge-
volgd door alle explosievere sets. 
De oefeningen met zware weerstand 
worden ook wel de pre-load stimuli 
genoemd. Er kan sprake zijn van 
zware weerstand en daardoor lage 
uitvoeringssnelheid (bijvoorbeeld 
5RM back squat) of van een activi-
teit met matig zware weerstand en 
een wat hogere uitvoeringssnelheid 
(bijvoorbeeld power clean). Baker 
& Newton11 suggereren dat er een 
verbetering in power verwacht kan 
worden zolang de weerstand bij de 
vervolgoefening lichter is dan bij de 
pre-load oefening.

Spraakverwarring
Zowel in de Nederlandstalige12–15 als 
Engelstalige literatuur16–20 worden 
de termen complex methode, complex 
training en contrast training  helaas ge-
regeld door elkaar gehaald. Zo spreekt 
men in sommige studies waarin naar 
het effect van één set gekeken wordt 
van complex training, terwijl er daarbij 
volgens de definitie van Duthie et 
al.10 altijd sprake zou moeten zijn van 
meerdere sets. In werkelijkheid gaat 
het in zulke gevallen dus om een on-
derzoek naar contrast training. Verder 
wordt er veel verwarring gecreëerd 
door studies die de term complex trai-
ning gebruiken, terwijl er alleen maar 
wordt gesproken over het combineren 

van krachtoefeningen met explosieve 
oefeningen, zonder dat de volgorde 
van de sets wordt beschreven. Zo 
wordt er binnen de Rehaboom13 zowel 
over de complex methode als over 
complex training gesproken en wordt 
daarvoor ook dezelfde definitie gehan-
teerd, namelijk ‘een methode die twee tot 
drie oefeningen samenvoegt in een serie 
in volgorde van algemeen naar veelzijdig 
doelgericht, om vanwege de transferge-
dachte af te ronden in specifiek (p.264).’ 
Centraal staat wel het trainen van 
het explosieve vermogen. Ook Sip14 
spreekt over complexe kracht waarbij 
het doel eveneens is een transfer te 
maken van algemeen naar specifiek. 
In een eerder Sport gericht artikel van 
Kloppenburg, Rehorst & Beurskens15 
is complex training gedefinieerd als 
het uitvoeren van krachtoefeningen te-
gen zware weerstand met relatief lage 
snelheid, gevolgd door biomechanisch 
vergelijkbare oefeningen met relatief 
lage weerstand op hoge snelheid. Bij al 
deze omschrijvingen van de complex 
methode en de complex training wordt 
echter niet aangegeven of de beide 
oefeningen elkaar om en om afwis-
selen (set-by-set principe) of dat eerst 
de ene oefening in zijn geheel wordt 
afgewerkt en daarna de andere. Hierin 
schuilt echter wel het verschil tussen 
complex training en contrast training.
Zelfs in het artikel van Duthie et al.10 
wordt verwarring gecreëerd door het 
gebruik van de termen complex trai-
ning en contrast training in de tekst, 

terwijl er in de titel over de complex 
methode en contrast methode wordt 
gesproken.

Post activation potentiation
Om meer inzicht te geven in de on-
derzoeksresultaten en ideeën omtrent 
complex training en contrast training 
dient in dit artikel het begrip post ac-
tivation potentiation (PAP) besproken 
te worden. Zowel de complex training 
als de contrast training zijn namelijk 
gebaseerd op de theorieën over PAP en 
post-tetanic potentiation (PTP). 
Het verschil tussen PAP en PTP zit 
hem in de vrijwilligheid van de spier-
contractie. In het geval van PTP is er 
sprake van een onvrijwillige teta-
nische spiercontractie, bijvoorbeeld 
opgewekt door elektrostimulatie. Bij 
PAP is er sprake van een vrijwillige 
spiercontractie, aangestuurd door het 
zenuwstelsel.21 Zowel bij PAP als PTP 
is het prestatievermogen van de spier 
(peak power, peak force, rate of force 
development, peak velocity) acuut ver-
beterd als gevolg van een voorgaande 
contractiele actie.3,22,23

Mechanismen
In het artikel van Kloppenburg et al.15 
zijn de drie meest voor de hand lig-
gende fysiologische mechanismen die 
leiden tot een PAP-effect besproken, 
namelijk:
1. de Myosine Light Chain (MLC) 

theorie;
2. toegenomen rekrutering van grotere 

Figuur 1. Overzicht van begrippen.
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motor units als gevolg van een toe-
name van de Hofman-reflex;

3. een afname in de pennatiehoek van 
de spiervezels.

Tevens is er in 2009 een review gepu-
bliceerd door Tillin & Bishop21 waarin 
het verschijnsel PAP theoretisch wordt 
onderbouwd. 
De Russische sportwetenschapper 
Verkhoshansky stelt ter verklaring van 
PAP de vraag wat er gebeurt als je een 
halfvolle kan water optilt terwijl je 
denkt dat deze helemaal vol is.29 Er is 
dan een mis-match tussen de perceptie 
van de kracht die nodig is om de wa-
terkan op te tillen en de daadwerkelijk 
benodigde kracht. Het centraal ze-
nuwstelsel overstijgt (‘supercharges’) 
zichzelf door een toename in rekrute-
ring door meer en grotere motorunits 

te gebruiken voor de beweging dan 
daadwerkelijk nodig is. Hierdoor is er 
sprake van een tijdelijke toename in 
spiervermogen en zal de kan veel snel-
ler bewegen dan bedoeld.30

Volgorde
Of de eerder genoemde volgorde van 
zware naar lichte weerstand respectie-
velijk van ‘algemene’ naar specifieke 
oefeningen (zie tabel 1) noodzakelijk 
is voor het optreden van PAP staat 
ter discussie. Er zijn aanwijzingen in 
de literatuur dat ook een omgekeerde 
volgorde (eerst een explosieve oefe-
ning, gevolgd door een RM poging) of 
een agonist-antagonist gecombineerde 
set kunnen leiden tot acute prestatie-
verbetering. Masamoto et al.24 vonden 
bijvoorbeeld een significante verbete-

ring van 3,5% in de 1-RM back squat 
bij getrainde mannelijke atleten na het 
uitvoeren van twee drop jumps voor-
afgaand aan de 1-RM poging. Dit effect 
werd niet gevonden bij een traditionele 
warming-up of bij een warming-up 
waarin tuck jumps werden gedaan. Ook 
Bullock & Comfort25 vonden een sig-
nificante verbetering in de 1-RM back 
squat van 6-7% bij getrainde manne-
lijke atleten na het uitvoeren van zowel 
twee, vier als zes drop jumps. Een mo-
gelijke verklaring voor deze bevindin-
gen is een verhoging in motorneuron 
excitatie24, maar dit is puur speculatief. 
Een laatste studie26 vond een signi-
ficante verbetering van 22% in peak 
force van de back squat als deze vooraf 
werd gegaan door een set CMJ’s. De 
auteurs suggereren dat een leereffect 

Tabel 1. Voorbeelden van oefeningen die als complex pairs en complex triads binnen complex en contrast training gebruikt kunnen worden.
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mogelijk verantwoordelijk is voor deze 
bevindingen. Een functionelere pres-
tatiemaat als de 20 meter sprint was 
in diezelfde studie echter significant 
langzamer na het uitvoeren van CMJ’s 
vergeleken met de controlemeting.26 
Bij de splittijden van 5-10m en 10-20m 
werd echter geen significant verschil 
gevonden. Ook bij de sprints na een 
parallel squat werden geen significante 
verschillen gevonden.
Het uitvoeren van drop jumps (en 
eventueel andere plyometrische activi-
teiten) voorafgaand aan een 1-RM po-
ging lijkt dus een verbetering in 1-RM 
prestatie te kunnen bewerkstelligen. 
Er is echter niet onderzocht of de pres-
tatie ook in meerdere sets verbetert na 
het uitvoeren van plyometrische ac-
tiviteiten. Een ander gevolg van deze 
bevindingen is dat het uitvoeren van 
plyometrische activiteiten voorafgaand 
aan een 1-RM poging alleen gedaan 
moet worden als dit in de training ook 
wordt gedaan om zo te voorkomen dat 
de sporters op een te hoog percentage 
van hun 1-RM trainen.

Agonist-antagonist paired sets
Ook het uitvoeren van biomechanisch 
niet overeenkomstige oefeningen 
(bijvoorbeeld een bench pull gevolgd 
door een bench throw) is effectief 
bevonden voor het verbeteren van de 
prestatie. Omdat bij deze combinatie 
van oefeningen geen gebruik wordt 
gemaakt van een biomechanisch over-
eenkomstige oefening wordt dit niet 
gezien als complex training of con-
trast training. Deze combinatie wordt 
daarom ook wel agonist-antagonist 
paired sets (APS) genoemd.27 In een 
studie door Baker & Newton11 werd 
een significante verbetering van 4,7 % 
in power output van de bench throw 
gevonden als gevolg van de eerder 
uitgevoerde bench pulls. Een andere 
studie28 heeft echter geen significante 

verbetering (maar ook geen achteruit-
gang) in prestatie gevonden als gevolg 
van een APS.

Vermoeidheid versus potentiatie
Verschillende studies tonen aan de 
pre-load die wordt toegepast bij het 
trainen volgens de complex methode 
zowel spiervermoeidheid als potenti-
atie veroorzaakt.22,31,32 Gedurende de 
herstelperiode zal de vermoeidheid in 
grotere mate afnemen dan de even-
eens afnemende potentiatie. De balans 
tussen beide verandert dus steeds en 
bepaalt of/wanneer er een positief 
(netto) effect op het prestatievermogen 
van de spier merkbaar is. Het netto 
effect is in figuur 2 gevisualiseerd 
voor één set van de pre-load oefening. 
Hierbij is dus nog geen onderscheid 
gemaakt tussen contrast training of 
complex training.
Na een bepaalde herstelperiode be-
staat de kans dat de potentiatie groter 
is dan de vermoeidheid.5,21,33,34 Uit-
eindelijk vinden de optimale pres-
taties plaats op het moment dat de 
vermoeidheid is afgenomen terwijl het 
PAP effect nog aanhoudt.22 
Het verloop van het netto effect in de 
tijd is afhankelijk van de trainingsme-
thode die gebruikt wordt.35 Als gevolg 
van een groter volume bij complex 
training zal er een langere hersteltijd 

aangehouden moeten worden. In het 
tweede artikel zal hier verder op wor-
den ingegaan.
Om een zo groot mogelijk netto effect 
te hebben moet de potentiatie zo hoog 
mogelijk en de vermoeidheid zo laag 
mogelijk zijn. Hierbij lijkt vermoeid-
heid dus een betere trainingsprikkel 
– en daarmee betere adaptatie – in de 
weg te staan. Volgens de constraints 
led approach kan vermoeidheid echter 
ook als trainingstool worden gebruikt. 
Vanuit deze gedachte hoeft de aanwe-
zige vermoeidheid niet altijd negatief 
te zijn voor het trainingseffect.

Andere factoren
Naast de invloed van de vermoeidheid 
in de spier zijn er ook andere varia-
belen die de mate van PAP kunnen 
beïnvloeden. Deze kunnen worden 
onderverdeeld in extrinsieke en intrin-
sieke factoren. 
Extrinsieke factoren kunnen omschre-
ven worden als niet trainbaar en heb-
ben vooral te maken met de trainings-
opzet:
– soort oefening (bijvoorbeeld parallel 

squat versus half squat);
– volume van oefeningen;
– intensiteit van oefeningen;
– rustperiode tussen de pre-load sti-

mulus en de doeloefening;
– mate van biomechanische verwant-

Figuur 2. Zie toelichting in de tekst (aangepast 
overgenomen uit Tillin & Bishop21).
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schap tussen de oefeningen (bijvoor-
beeld front squat met CMJ of back 
squat met CMJ);

– de gebruikte test om de potentiatie 
te meten (bijvoorbeeld CMJ versus 
isometrische contractie);

– spiervezeltypering. 
Spiervezeltypering kan weliswaar 
enigszins veranderen door training, 
maar is voor het grootste deel gene-
tisch bepaald en wordt daarom tot de 
extrinsieke factoren gerekend.
Intrinsieke factoren kunnen omschre-
ven worden als trainbaar en hebben 
te maken met de atleet: zijn kracht-
niveau, zijn herstelvermogen en zijn 
ervaring met de oefening.

Discussie en conclusies
Het merendeel van het onderzoek 
naar PAP-effecten geeft aan dat vooral 
sprong- en sprintvormen er baat bij 
hebben. Met name in sporten als 
zwemmen, fietsen en de sprintonder-
delen binnen de atletiek wordt een 
PAP-effect gevonden.10,30,36 De com-
plex methode is hiervoor een goede 
trainingsvorm, waarbij zowel contrast 
training als complex training kan wor-
den toegepast.
De spraakverwarring in de literatuur 
m.b.t. de termen complex methode, 
complex training en contrast training 
is ook zichtbaar bij (de praktische toe-
passing van) het Rehaboom sportreva-
lidatiemodel. Zo wordt complex trai-
ning aangeduid als complex methode, 
terwijl er bij de praktische uitvoering 
geregeld sprake is van contrast trai-
ning, met gebruik van complexe paren 
en complexe triades en weinig tot geen 
rustperiodes tussen de oefeningen. 
De positie van de complexe methode 
binnen het stroomdiagram valt hierbij 
te bediscussiëren. Als de weefselbelas-
ting binnen de patiëntenzorg centraal 
staat, valt de positie van de complex 
methode aan het eind van de revali-
datieperiode te begrijpen. Door het 
optredende potentiatie effect moet 
men zich goed realiseren dat het spier-

peescomplex in hogere mate belast 
wordt t.o.v. conventionele trainings-
vormen en moet men zich afvragen of 
dit reëel is in relatie tot de fase van het 
weefselherstel.
Als de complex methode als trainings-
vorm bij gezonde personen wordt 
gebruikt hoeft deze niet per se aan het 
eind van het stroomschema gepositi-
oneerd te worden. Met name als de En-
gelstalige literatuur omtrent de com-
plex methode, de complex training en 
de contrast training wordt aangehou-
den kan er prima in eerdere trainings-
fases gestart worden met de complex 
methode als trainingsvorm.
Het gedachtegoed waarop PAP geba-
seerd is, wordt geprojecteerd en toe-
gepast in de complex training. Omdat 
het PAP effect slechts kortdurend lijkt 
te zijn kunnen er vraagtekens geplaatst 
worden bij het nut van contrast trai-
ning en complex training in doorde-
weekse trainingen als de prestatie(s) 
pas in het weekend geleverd moet(en) 
worden. Wanneer het doel is om een 
sterkere trainingsprikkel te genereren 
in dezelfde training (en daarmee ook 
een sterkere trainingsprikkel op de 
langere termijn) lijken complex training 
en contrast training echter een effec-
tieve toevoeging aan het trainingspro-
gramma. Hierbij moet wel de achterlig-
gende gedachten rondom PAP in het 
achterhoofd gehouden worden. Te vaak 
worden er willekeurig twee tot drie oe-
feningen direct achter elkaar uitgevoerd 
zonder dat daarmee potentiatie wordt 
bewerkstelligd. Verkeerd gekozen oe-
fenstof of prikkelparameters liggen hier 
vooral aan ten grondslag. Daarnaast is 
het op systematische wijze onderzoek 
doen naar de toepassing van PAP in 
trainingsprogramma’s, waarbij gekeken 
wordt naar de lange termijn effecten 
op explosiviteit, een punt van aandacht 
voor de toekomst.

Vervolg
In het tweede deel van dit artikel zal 
een onderzoek binnen de Nederlandse 

topsport worden beschreven waarin 
wordt gekeken naar het effect van 
complex training en contrast training 
op de mate van PAP. Verschillende 
rustperiodes worden daarbij bestu-
deerd. Doelstelling is het in kaart bren-
gen van de relatie tussen het pre-load 
volume en de mate van potentiatie. 
Tevens zal worden stilgestaan bij de 
verschillende intrinsieke en extrinsieke 
factoren die het PAP-effect bij contrast 
training en complex training kunnen 
beïnvloeden.
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