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Wat weten we eigenlijk over dit ietwat 
ongrijpbare fenomeen? En, minstens 
zo belangrijk, wat zijn de praktische 
consequenties van deze kennis voor de 
training?

Gereedschap
In de gereedschapskist van de trainer 
is ‘vermoeidheid’ waarschijnlijk het 
meest gebruikte instrument. Het cre-
eren van vermoeidheid is een belang-
rijke prikkel tot fysiologische adapta-
tie. Maar er bestaan diverse vormen 
van vermoeidheid. Duurtraining geeft 
een andere vermoeidheid dan kracht-
training of sprinttraining. We snappen 
aardig welke processen in de spieren 
daarbij een rol spelen, maar er is min-

der bekend over wat zich in het aan-
sturende centrale zenuwstelsel afspeelt 
en hoe we hier als trainer op kunnen 
inspelen. Ik ben dus altijd op zoek naar 
goede informatie hierover. 
Laatst las ik op internet weer het een 
en ander1,2 en het leek me nuttig de 
hoofdzaken hier voor u samen te vat-
ten. Niet omdat ik echt iets ‘nieuws’ 
tegenkwam; de beide auteurs ver-
wijzen vooral naar enkele bekende 
tekstboeken3-5 en naar een praktisch 
handboek6 over sprinttraining. Wel 
omdat het handig is om de kennis over 
dit onderwerp weer eens op een rijtje 
te hebben.

Definities
Vermoeidheid is in brede zin het on-
vermogen om een bepaalde inspan-
ningsintensiteit vast te houden.3 We 
zien een toename van de door de 
sporter ervaren mate van inspanning 
(RPE) met uiteindelijk een onvermo-
gen om de gewenste prestatie (uit-
wendig vermogen) te blijven leveren.4 
De oorzaak kan onder meer liggen in 
uitputting van de energie in de spier of 
een opeenstapeling van metabolieten 
in de spiercellen. Maar het kan ook het 
gevolg zijn van een tekortschietende 
activatie van de spier door het zenuw-
stelsel.5 In het laatste geval spreekt 
men vaak over CZS-vermoeidheid. 

In mijn werk als inspanningsfysioloog en kracht- en conditie-
trainer heb ik dagelijks te maken met een fenomeen, dat op 
internetfora, tijdens lezingen en in handboeken vaak als van-
zelfsprekend wordt gebruikt, maar dat – als je wat verder kijkt 
– niet zo duidelijk gedefinieerd en onderbouwd is: ‘CNS fatigue’ 
oftewel vermoeidheid van het centrale zenuwstelsel (CZS). 

CZS vermoeidheid
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Figuur 1. Overzicht van systemen en processen 
die betrokken kunnen zijn bij het optreden van 
centrale en perifere vermoeidheid. 
(Overgenomen uit Plowman & Smith7).
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Eigenlijk is dit niet terecht, want ook 
processen in het perifere zenuwstelsel 
kunnen bij deze vorm van vermoeid-
heid betrokken zijn (zie figuur 1). 
Strikt genomen zouden we de term 
CZS vermoeidheid dus moeten reser-
veren voor vermoeidheid waarvan de 
oorzaak daadwerkelijk in de hersenen 

ligt. Juist over dat type vermoeidheid 
is nog maar weinig bekend. Als over-
koepelende term voor tekortschietende 
activatie van spieren kunnen we beter 
‘neurale vermoeidheid’ gebruiken.
Veel verklaringen voor het optreden 
van CZS vermoeidheid zijn gebaseerd 
op onderzoek naar langdurige aerobe 
inspanningen of bij patiënten die lei-
den aan het chronisch vermoeidheids-
syndroom. Het is maar de vraag of 
deze verklaringen ook van toepassing 
zijn op de zeer goed getrainde sporters 
(o.a. schaatsers) waarmee ik werk. 
Desondanks vind ik het nuttig er ken-
nis van te nemen.

Neurale drive
Het begrip ‘neurale drive’ speelt in 
de verklaringen een centrale rol. Dit 
is de verzameling van motorische 
zenuwsignalen die tot spiercontracties 
leiden.2 Bij neurale vermoeidheid kost 
het meer moeite of lukt het helemaal 
niet om deze drive op het peil te hou-
den dat nodig is om de spieren naar 
wens te activeren. Vanuit neurofysi-
ologisch oogpunt zijn hiervoor twee 

verklaringen te geven. De elektrofysi-
ologische verklaring is een haperende 
geleiding van de signalen die via de 
zenuwvezels van centraal (hersenen) 
naar perifeer (spieren) lopen en uit-
eindelijk de verbindingsplaatsen (de 
zogeheten motorische eindplaatjes) 
met de spiervezels moeten bereiken. 

Een afname 
in geleidings-
snelheid van 
cortico-spinale 
signalen naar 
motorische 
neuronen is 
hier een voor-
beeld van. De 
tweede verkla-

ring wordt gezocht in verstoring van 
de biochemische processen die zorgen 
voor de signaaloverdracht van het ene 
neuron op het andere en van de motor-
neuronen op de spiervezels.5 Seroto-
nine, dopamine en acetylcholine zijn 
de belangrijkste neurotransmitters die 
hierbij betrokken zijn.

Praktijk
Helaas resulteren fysiologische verkla-
ringen niet ‘automatisch’ in praktische 
richtlijnen voor de training. Voor zulke 
richtlijnen zijn we vaak nog aange-
wezen op de praktijkervaring van 
coaches. 6 Op basis daarvan houd ik er 
rekening mee, dat neurale vermoeid-
heid voornamelijk ontstaat bij trainin-
gen op hoge intensiteit, zoals sprint-
trainingen (maximale snelheid over 
30-120 meter), zware krachttrainingen 
(85-100% 1RM) of explosieve sprong-
trainingen. Na dergelijke trainingen is 
vaak minimaal 48 uur nodig alvorens 
een soortgelijke prikkel opnieuw aan-
geboden kan worden.  Het verdient 
dus aanbeveling om:
– hoogintensieve trainingen niet te 

frequent in een cyclus te laten plaats-
vinden;

– het volume aan hoogintensieve oefe-
ningen binnen één enkele training te 
beperken;

– op te passen met het inplannen van 
hoogintensieve trainingen als er 
nog (veel) neurale vermoeidheid 
aanwezig is.

Toekomst
Wellicht heeft dit stukje meer vragen 
opgeroepen dan antwoorden gege-
ven. Het is helaas nog niet anders. 
Het beter begrijpen van de psycholo-
gische en fysiologische mechanismen 
die ten grondslag liggen aan neurale 
vermoeidheid zal uiteindelijk moeten 
leiden tot een beter begrip van adap-
tatie aan neurale stress en consequen-
ties hebben voor onze kijk op rust en 
herstel, op een optimale spreiding van 
hoogintensieve trainingen en op het 
monitoren van dit type belasting.
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Neurale vermoeidheid ontstaat voornamelijk 
bij trainingen op hoge intensiteit, zoals sprint-
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Hopkins is de ontwikkelaar van de 
statistiekmethode Magnitude-based 
Inference (MBI). Vrijwel iedereen in de 
internationale sportwetenschap heeft 
wel eens van hem en van zijn opvat-
tingen en methodes gehoord. Sommi-
gen noemen hem beroemd, anderen 
houden het liever bij berucht. Vast 
staat dat hij aanhangers van de tradi-
tionele statistiek, bij een ieder bekend 
vanwege de al dan niet significante p-
waarden, als een charmante terriër het 
vuur aan de schenen legt. Kortom, een 
interessante spreker en docent!

Het contact met Hopkins kwam tot 
stand via Bas Van Hooren. In 2015 
schreef hij samen met Albert Smit al 

een artikel1 over de praktische meer-
waarde van MBI. Vervolgens kwam hij 
via sociale media persoonlijk in contact 
met Hopkins en dit mondde uit in een 
plan om de professor naar Nederland 
te laten komen om zijn denkbeelden 
hier zelf uit de doeken te doen. Met 
ondersteuning van NOC*NSF en 
Sportcentrum Papendal bleek dit een 
haalbaar plan en dus zette Hopkins op 
16 mei voet op Nederlandse bodem.

Programma
Het programma bestond uit twee delen. 
Op 17 en 18 mei vond er op Papendal 
een tweedaags seminar plaats voor een 
selecte groep voornamelijk jonge deel-
nemers uit zowel de sportwetenschap 
(onderzoekers) als de sportpraktijk 
(o.a. embedded scientists en strength & 
conditioning specialisten). Op 19 mei 
was er op universitair sportcentrum 
Olympos in Utrecht een lezing voor een 
grotere groep geïnteresseerden, waar-
onder een aantal Sportgericht auteurs 
die op uitnodiging van de uitgever 
gratis toegang kregen.

Praktische relevantie
Dag 1 van het tweedaagse seminar 
begon met een toelichting op de be-
perkingen van de statistiekmethoden 
die traditioneel in de sportwetenschap 
worden gebruikt. De belangrijkste con-

Op 17, 18 en 19 mei organiseerde Sportgericht een drie-
daagse over vernieuwende statistiek in de sportwetenschap. 
Docent en spreker was de Nieuw-Zeelandse pionier prof. Will 
Hopkins. In dit verslag de hoogtepunten van zijn seminar en 
lezing over innovatieve  ‘number crunching’.

Praktisch relevant! Seminar en lezing over 
vernieuwende statistiek in de sportwetenschap

SPORTWETENSCHAP

Bas Van Hooren  
& Hanno van der Loo

Prof. Hopkins te midden van de deelnemers aan 
het tweedaagse seminar op Papendal.



32 S p o r t g e r i c h t  n r.  3  /  2 0 1 7  –  j a a r g a n g  7 1

clusie van dit deel was dat er veel be-
perkingen zitten aan het gebruik van 
p-waarden en dat er andere statistiek-
methoden nodig zijn om de praktische 
relevantie van onderzoeksresultaten te 
interpreteren. 
Vervolgens legde Hopkins zijn me-
thode (MBI) uit. Kort samengevat is 
het uitgangspunt dat iedere meting 
een momentopname is. Daarom wor-
den er betrouwbaarheidsintervallen 
gebruikt om de werkelijke grootte van 
een effect te schatten. Dit geschatte ef-
fect wordt vervolgens geïnterpreteerd 
in relatie tot een verandering die voor 
de praktijk relevant is. Hierbij wordt 
berekend hoe groot de kans is dat de 
werkelijke waarde substantieel positief 
of negatief veranderd is ten opzichte 
van een praktisch relevante verande-
ring. Op deze manier kan een trainer 
of onderzoeker bijvoorbeeld te weten 
komen hoe groot het effect van een in-
terventie is en hoe waarschijnlijk het is 
dat het effect voor een grotere popula-
tie ook zo groot is. Voor een uitgebrei-
dere toelichting op deze statistiekme-
thode wordt verwezen naar het eerder 
in Sportgericht verschenen artikel.1

Na een korte lunchpauze ging Hopkins 
in de middag verder met de concep-
ten betrouwbaarheid en validiteit. 
Hierbij lichtte hij bijvoorbeeld toe met 
welke aspecten rekening moet worden 
gehouden bij het onderzoeken van de 
betrouwbaarheid van een meting. Door 
de ruime inbreng aan vragen en op-
merkingen van de deelnemers liep het 
programma flink uit op de planning, 
maar dat werd zeker niet als een nadeel 
ervaren. Enkele onderwerpen werden 
doorgeschoven naar de volgende dag.

Spreadsheets
Op de tweede dag lichtte Hopkins eerst 
toe hoe bepaald kan worden welke ver-
andering voor de praktijk relevant is en 

hoe dit verschilt voor 
individuele sporters en 
teamsporters. Daarna 
werd uitgelegd hoe 
de Excel spreadsheets 
die bij de statistiekme-
thode horen (en die vrij 
verkrijgbaar zijn via de 
website www.sportsci.
org) gebruikt kunnen 
worden. Dit was voor 
een aantal deelnemers 
erg handig, omdat ze wel over de 
theorie hadden gelezen, maar nog niet 
wisten hoe deze spreadsheets gebruikt 
moeten worden. Eén van de toegelichte 
spreadsheets was helemaal nieuw en 
door Hopkins speciaal voor dit seminar 
gemaakt. Hij kan gebruikt worden om 
voor een individuele sporter te bepalen 
of er een relevante verandering is over 
verschillende metingen. Daarmee is 
deze spreadsheet erg relevant voor de 
dagelijkse sportpraktijk, waarin het 
van belang is om te monitoren of een 
sporter vooruitgaat en of een bepaalde 
interventie voor een specifieke sporter 
een relevant effect heeft.
Hopkins ging ook nog heel kort in op 
het gebruiken van het gratis verkrijg-
bare statistiekprogramma SAS voor 
‘mixed-modelling’ en op het doen van 
meta-analyse op basis van MBI. Aan 
het einde van het seminar was er ook 
nog tijd voor individuele vragen, al 
waren de meeste tussendoor al gesteld.

Aan het denken gezet
Tijdens de lezing in Utrecht was er al-
leen tijd om het concept MBI en het be-
palen van een praktisch relevante ver-
andering kort uit te leggen. Mede door 
deze tijdsbeperking waren de deelne-
mers aan het einde van de lezing zeker 
niet allemaal overtuigd van de voor-
delen van de nieuwe methode. Maar 
iedereen was aan het denken gezet en 
daar was het allemaal om begonnen.
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Als dank ontving prof. Hopkins een gepersona-
liseerd wedstrijdshirt van bekerwinnaar Vitesse, 
met een knipoog naar de door hem verfoeide 
p-waarden.

Prof. Hopkins licht toe hoe een door hem ontwik-
kelde Excel spreadsheet (vrij verkrijgbaar op 
www.sportsci.org) gebruikt kan worden om indivi-
duele responsen van sporters te bepalen.


