TRAINING

“Beter hard en hevig” kopte Intermediair van 28 september 2006. Het betrof de steeds sterker wordende aanwijzingen, dat kortdurende, hoogintensieve inspanning net
zo effectief kan zijn voor het verbeteren van de fysieke
fitheid als langdurige inspanning op een matige intensiteit. Bij TNO in Soesterberg is de afgelopen maanden
onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hoogintensieve training op de zogenaamde ROM-machine.
Een futuristisch ogend apparaat waarop drie maal per
week acht minuten getraind werd. Kan met zo weinig
trainingstijd de fysieke fitheid inderdaad verbeteren? En
hoe verhoudt deze verbetering zich ten opzichte van de
effecten van conventionele trainingsprogramma’s?

Efficiënter fit door
hoogintensieve training
ELINE VAN ES & HANNO VAN DER LOO
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Sinds decennia wordt onze Westerse

c.q. aerobe fitheid. Er wordt uitge-

maatschappij gekenmerkt door

gaan van minimaal drie trainingen

afnemende lichamelijke activiteit. De

per week met een lage tot matige

gevolgen daarvan worden steeds

intensiteit (50-70% VO2max) en een

duidelijker zichtbaar, namelijk een

duur van minimaal 30 minuten. Dit

afname van fitheid en gezondheid bij

betekent een flinke tijdsinvestering.

steeds meer mensen. Tegelijkertijd

Voor veel mensen is deze tijdsin-

begint men te beseffen dat deze

vestering een belangrijke reden om

trend hoognodig omgebogen moet

veel te weinig of zelfs helemaal niet

worden en dat mensen moeten

te sporten. Toch ziet bijna iedereen

worden gestimuleerd voldoende te

wel het grote belang van voldoende

bewegen.

beweging in. Een bewegingsvorm

Het effect van lichamelijke inspan-

met minder tijdsinvestering, maar

ning op fitheid en gezondheid wordt

met vergelijkbare effecten op de

bepaald door het type, de intensiteit,

fysieke fitheid zou daarom voor

de duur en de frequentie van de

velen een uitkomst zijn.

activiteit(en) die men onderneemt en

Bron: Intermediair, 28 september 2006

van de lengte van de trainings-

High intensity

periode. Traditioneel (zie bijv.

Sinds tien tot vijftien jaar is er

Cooper, 1977) ligt in programma’s

daarom een toenemende aandacht

voor ongetrainden de nadruk op

voor de effecten van kortere, maar

verbetering van de cardiovasculaire

intensievere training: high intensity
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training (HIT) en high intensity

Om te kijken of de voorgeschreven

Zowel voor als na de trainings-

interval training (HIIT). In de litera-

training op de ROM-machine inder-

periode werden de maximale

tuur zijn aanwijzingen te vinden dat

daad bovengenoemde effecten

zuurstofopname (VO2max), de

deze vorm van training niet alleen

teweeg brengt werd door gezonde,

volhoudtijd bij fietsen op 80% van

het anaerobe, maar ook het aerobe

ongetrainde proefpersonen een acht

VO2max, de maximale (isometrische)

prestatievermogen verbetert. Coyle

weken durend trainingsprogramma

spierkracht, de lenigheid van lage rug

(2005) noemt de mogelijkheden van

op deze machine uitgevoerd. De

en hamstrings en de lichaams-

hoogintensieve training extreem

onderzoeksvraag daarbij was: “Wat

samenstelling (gewicht, vet-

potentievol en tijdsefficiënt. Tabata et

zijn de effecten van een programma

percentage) gemeten.

al. (1996) vonden dat hoogintensieve

op de ROM-machine van drie

intervaltraining een grotere stijging

trainingen per week met twee keer

Trainingsprogramma

van de maximale zuurstofopname tot

vier minuten hoogintensieve inspan-

Het trainingsprogramma bestond uit

gevolg had dan een fietsprogramma

ning per training op maximale

het gedurende acht weken, drie maal

op een vaste, lagere intensiteit.

zuurstofopname, uithoudingsvermo-

per week, acht minuten per sessie

Het high intensity principe wordt

gen, spierkracht, lenigheid en

trainen op de ROM-machine. De

ook toegepast bij training op de

lichaamssamenstelling?”

netto trainingstijd over de acht

ROM-machine (figuur 1). ROM staat

weken bedroeg in totaal drie uur en

voor Range Of Motion, dat

Onderzoeksopzet

twaalf minuten.

bewegingsuitslag betekent. De

Aan het onderzoek namen zestien

Per trainingssessie werden twee 4-

ontwikkelaars van het apparaat

gezonde, ongetrainde proefpersonen

minuten durende oefeningen uitge-

propageren hoogintensieve training

deel: vier vrouwen en twaalf man-

voerd. Tussen de twee oefeningen

van slechts vier minuten per dag (of

nen. Zij hadden een gemiddelde

werd vijf tot tien minuten pauze

twee keer vier minuten om de dag).

leeftijd van 36 jaar (range 22-54 jaar),

gehouden. De eerste oefening is

De veronderstelde effecten van deze

een gemiddeld gewicht van 82 kg

vooral gericht op het bovenlichaam

training zijn:

(range 54-93 kg) en een gemiddelde

en kan het beste vergeleken worden

-

maximale zuurstofopname van 39,6

met roeien op een roei-ergometer.

mogen door een hoog energie- en

ml/kg*min (range 28,8-46,4 ml/

De oefening die tijdens elke training

zuurstofverbruik tijdens de training;

kg*min). Tijdens de onderzoeks-

als tweede werd uitgevoerd is vooral

-

toename van het uithoudingsver-

toename van de spierkracht

periode werd de deelnemers ge-

gericht op het onderlichaam en kan

doordat tegen een hoge weerstand

vraagd hetzelfde leefpatroon aan te

vergeleken worden met een step-

bewogen moet worden;

houden als tijdens de maanden

oefening. Bij beide oefeningen zijn de

-

voorafgaand aan de studie, dat wil

bewegingsuitslagen echter groter

doordat op de ROM-machine grote

zeggen hun normale eetpatroon en

dan op gangbare trainingsapparaten.

bewegingsuitslagen worden ge-

niet meer of minder fysieke inspan-

Daarnaast wordt er op de ROM-

vraagd.

ning.

machine continu, d.w.z. in beide

toename van de lenigheid

bewegingsrichtingen, tegen weerstand bewogen. Zie figuur 2 voor
Figuur 1
De ROM-machine

foto’s van twee proefpersonen
tijdens het uitvoeren van de bovenen onderlichaamoefening.

Variabele weerstand
Door het uitvoeren van de roei- of
stepbeweging brengt de proefpersoon een vliegwiel op gang. Op dit
vliegwiel zit een schuif waarmee de
basisweerstand ingesteld kan worden. De schuif kan bewogen worden
over een balk met de getallen 100 tot
en met 220 die het lichaamsgewicht in
ponden aangeven. Op de schuif staan
Sportgericht , jaargang 60,nr.5
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training de weerstand van het
vliegwiel verhoogd. Tijdens elke
training was het de bedoeling een
maximale inspanning te leveren.

Resultaten
Alles bij elkaar is door de deelnemers
aan 95,8% van alle trainingen deelgenomen. Omdat men af en toe
verhinderd was om te komen trainen
was dit geen 100%. Alle proefpersonen konden het trainingsprogramma
volbrengen zonder dat zich blessures
voordeden en hebben alle voor- en
natesten uitgevoerd. Tabel 1 op de
Figuur 2
Twee proefpersonen tijdens het uitvoeren van de oefeningen voor het bovenlichaam (links) en
het onderlichaam (rechts) op de ROM-machine (foto’s: Walter van Dijk, TNO).

volgende pagina geeft een overzicht
van de testresultaten.
Tijdens de natest fietsten de proefper-

verder de getallen 1 tot en met 20.

figuur 4). Dit protocol werd op een

sonen op de maximale inspannings-

Hoe verder gevorderd iemand is, des

display weergegeven. Aan het einde

test gemiddeld 50 seconden langer,

te hoger het getal waarop hij traint.

van iedere vier minuten durende

met een range van vier seconden tot

Ten slotte heeft het vliegwiel een

oefening gaf de ROM-machine een

twee minuten en veertien seconden.

centrifugaal remmechanisme,

score, namelijk de verhouding tussen

Dit verschil was significant. Doordat

waardoor de weerstand toeneemt

de voorgeschreven en de gereali-

het vermogen dat tijdens de maxi-

naarmate er een hoger vermogen

seerde omwentelingssnelheid van het

male inspanningstest geleverd moest

geleverd wordt. Zie figuur 3 voor

vliegwiel tijdens de tweede tot en

worden elke minuut opliep leverden

een foto van de balk en de schuif.

met de vierde trainingsminuut. De

de proefpersonen op het moment dat

Tijdens de training moesten de

eerste minuut van het protocol was

ze de inspanning moesten stoppen

proefpersonen een in de ROM-

bedoeld als warming-up en telde niet

een significant hoger vermogen

machine ingebouwd protocol met

mee voor de bepaling van de score.

tijdens de natest (272 ± 66 Watt)

betrekking tot de omwentelings-

Wanneer de score boven de 100%

vergeleken met de voortest (248 ± 64

snelheid van het vliegwiel volgen (zie

kwam werd tijdens de volgende

Watt). De maximale zuurstofopname
nam over de trainingsperiode
significant toe (3,5%): van 39,6 ± 4,7
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naar 41,0 ± 4,8 ml/kg*min. De
maximale hartslagfrequentie veranderde niet.
Op hetzelfde fietsvermogen, overeen
komend met 80% VO2max, konden
de proefpersonen tijdens de natest
gemiddeld 10 minuten en 40 seconden langer fietsen dan tijdens de
voortest. Dit was een significante
verbetering van gemiddeld 71,8%.
Zie figuur 5 voor de gemiddelde
volhoudtijd tijdens de voor- en natest
met daarbij de individuele volhoudtijden tot uitputting.

Figuur 3
De schuif en de balk welke samen de weerstand van de ROM-machine bepalen.

De maximale isometrische kracht van
de rompbuigers nam significant toe
Sportgericht , jaargang 60,nr. 5

Tabel 1
Gemiddelden en standaarddeviaties van de maximale zuurstofopname (VO2max), maximale hartslagfrequentie (HFmax), volhoudtijd op
80% VO2max, maximale isometrische spierkracht van zes spiergroepen, lenigheid, lichaamsgewicht en lichaamsvet voor en na de
trainingsperiode met daarbij de relatieve veranderingen en de p-waarde.

met gemiddeld 7,5%. Hoewel er in

de gemiddelde scores voor de

rekkers over de trainingsperiode niet

vier van de vijf gevallen een trend te

armbuigers (links en rechts), been-

significant. Om de verandering in

zien is (0,05 < p = 0,10) veranderden

strekkers, rompstrekkers en armst-

totale kracht te bepalen werd van alle
individuele krachtscores de verandering in procenten tussen voor- en
natest berekend. Gemiddeld over de
zes spiergroepen was er een significante toename van 5,2 ± 5,3%.
De lenigheid van hamstrings en lage
rug en ook het lichaamsgewicht
veranderden niet tijdens de trainingsperiode. Wel was er een significante
daling van het gemiddelde vetpercentage van 25,5 naar 24,6%.

Discussie
Na afloop van de acht weken, drie
keer per week, acht minuten per
sessie trainen op de ROM-machine
was de maximale zuurstofopname
per kilogram lichaamsgewicht
significant toegenomen met 3,5%. De
maximale hartslagfrequentie verFiguur 4
Weergave van het in de ROM-machine ingestelde protocol. Op de horizontale as staat de tijd
in het protocol weergegeven, op de verticale as het op dat moment gevraagde aantal
omwentelingen voor de oefening van het bovenlichaam en van het onderlichaam.
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schilde niet tussen de voor- en natest.
We kunnen daaruit concluderen dat
de proefpersonen gemiddeld geno-
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ring van de maximale zuurstofopname. Training op de ROM-

50

machine is daarom tijdsefficiënter in
verbetering van de maximale
zuurstofopname dan een conventio-

Volhoudtijd (min)

40

neel laag- of middelintensief
trainingsprogramma.
Wanneer de factor tijd geen rol speelt

30

is het mogelijk in eenzelfde aantal
trainingsweken een grotere verbetering van de maximale zuurstofopname te behalen met een conven-

20

tioneel programma. De programma’s
uit de laatste drie genoemde studies
lieten namelijk een sterkere stijging

10

van de VO2max per getrainde week
Voortest

zien in vergelijking met een

Natest

trainingsprogramma op de ROM-

Figuur 5
Volhoudtijd in minuten (y-as) tijdens de fietstest op 80% van de maximale zuurstofopname
voor en na de trainingsperiode. De balken geven de gemiddelde volhoudtijd weer en de
verticale lijnen de standaarddeviatie. De diagonale lijnen geven de toenames van de
individuele volhoudtijden weer voor alle 16 proefpersonen.

machine.

ROM versus andere hoogintensieve protocollen
Bij alle zestien proefpersonen verbeterde de volhoudtijd bij fietsen op
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men tijdens de voor- en natest even

VO2max met 14,8%.

80% van de maximale zuurstof-

‘diep’ zijn gegaan en dat de toename

❑ Gorostiaga et al. (1991) vonden bij

opname. De grootste stijging was

van de maximaal gemeten zuurstof-

zes ongetrainde proefpersonen

158%. Gemiddeld was een zeer

opname niet te wijten is aan een

(VO2max = 37 ml/kg*min) na acht

duidelijke toename in volhoudtijd

grotere motivatie tijdens de natest.

weken, drie keer per week 30

van 71,8% te zien.

minuten fietsen op 65-70% VO2max

In de studie van Franch et al. (1998)

Tijdsefficiënt

(totale netto trainingstijd = 720

moesten twaalf proefpersonen zes

We kunnen de verbetering van de

minuten) een toename van de

weken lang drie keer per week op

VO2max vergelijken met de effecten

maximale zuurstofopname per

hoge intensiteit twee tot vier 4-

van conventionele trainings-

kilogram lichaamsgewicht van 7.4%.

minuten hardloopsessies afwerken.

programma’s:

❑ Tabata et al. (1996) deden een

Na afloop van de trainingsperiode

❑ Suzuki et al. (1998) deden een

trainingsstudie waarin zeven redelijk

was de volhoudtijd op 87% van de

studie waarbij 31 ongetrainde

getrainde proefpersonen zes weken

maximale zuurstofopname met 67%

proefpersonen twaalf weken lang,

lang, vijf dagen per week 60 minuten

gestegen.

vijf keer per week 30 minuten

(= netto 1800 minuten) fietsten op

Burgomaster et al. (2005) lieten hun

fietsten op een ergometer. De totale

70% van de maximale zuurstof-

relatief ongetrainde proefpersonen

netto trainingstijd bedroeg dus 1800

opname. Na afloop van de trainings-

(VO2max = 45 ml/kg*min) gedu-

minuten. De trainingsintensiteit lag

periode was hun VO2max met 9.4%

rende zes trainingssessies, verdeeld

op 40% van de maximale zuurstof-

gestegen.

over twee weken, vier tot zeven

opname. Als gevolg van dit trainings-

In de bovengenoemde studies waren

maximale sprints op de fietsergom-

programma nam de maximale

er respectievelijk 400, 231, 97 en 191

eter afleggen met een tussentijdse

zuurstofopname met 4,5% toe.

minuten trainingstijd nodig voor 1%

herstelpauze van steeds 4 minuten.

❑ McKenzie et al. (2000) noteerden

verbetering van de maximale

Na afloop van het programma

bij twaalf ongetrainde proefpersonen

zuurstofopname. In het huidige

bedroeg de toename van de

na 38 dagen, 90 minuten per dag (=

onderzoek is totaal 192 minuten

volhoudtijd bij fietsen op een uitwen-

netto 3420 minuten) trainen op 60%

getraind, wat neerkomt op 55

dig vermogen overeenkomend met

VO2max een toename van de

minuten training voor 1% verbete-

80% VO2max (dus identiek aan de
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huidige studie) gemiddeld 100%. De

trainingsprogramma met betrekking

Lenigheid

VO2max was echter niet toegeno-

tot de spierkracht slechts op basis van

Op de sit-and-reach test zijn geen

men.

de verandering van de maximale

veranderingen gevonden in de

Op basis van deze vergelijking

isometrische kracht te evalueren. Op

lenigheid van lage rug en hamstrings

kunnen we concluderen dat de

de ROM-machine is getraind op het

als gevolg van acht weken training

positieve invloed die het trainings-

snijvlak van kracht en (anaeroob)

op de ROM-machine. Om de lenig-

programma op de ROM-machine

uithoudingsvermogen, in de sport-

heid te vergroten moeten de

heeft op de volhoudtijd bij hoog-

praktijk doorgaans kracht-

bewegingsuitslagen groter zijn dan

intensieve inspanning vergelijkbaar is

uithoudingsvermogen genoemd: een

de maximale bewegingsuitslagen die

met die van andere hoogintensieve

relatief groot (40 á 50) herhalingen

men normaal gesproken bereikt

protocollen.

per sessie in combinatie met een (in

(Åstrand et al., 2003). Dit is bij de

termen van krachttraining) relatief

ROM-machine wat betreft de geme-

Spierkracht

geringe weerstand (Bird et al., 2005).

ten spiergroepen wellicht niet het

De maximale isometrische spier-

Daarom zijn ook de resultaten van de

geval.

kracht van de deelnemers is over de

beide fietstesten relevant. De

trainingsperiode toegenomen.

volhoudtijd (5,5%) en het maximale

Lichaamssamenstelling

Weliswaar werd er slechts bij één

vermogen tijdens de maximale

Tijdens de trainingsperiode nam het

individuele spiergroep (de

inspanningstest (9,7%) namen beiden

percentage lichaamsvet van de

rompbuigers) een significant

toe. Het is een ervaringsfeit dat

proefpersonen, gemeten volgens de

trainingseffect vastgesteld, maar de

ongetrainden een maximale fietstest

huidplooimethode van Durnin &

trends bij vier andere spiergroepen

vaak moeten beëindigen vanwege

Womersley (1974), iets af. Zowel

en het feit dat de toename van de

lokale spiervermoeidheid in de

Mougios et al. (2006) als Grediagin et

gemiddelde totaalscore (5,2%) wel

benen. Het is dan ook aannemelijk

al. (1995) bevestigen dat het mogelijk

significant was, rechtvaardigen deze

dat de vooruitgang voor een deel is

is door middel van hoogintensieve

conclusie.

terug te voeren op een toename van

training het vetpercentage te verla-

Ter vergelijking enkele voorbeelden

het (functionele) kracht-

gen. Door de hoge intensiteit van de

van onderzoek naar krachttraining:

uithoudingsvermogen van de

training worden tijdens en na afloop

❑ Abe et al. (2000) bereikten bij

bovenbeenspieren.

van de inspanning in korte tijd rela-

ongetrainden een toename van het
één herhalingsmaximum (1RM) op
bankdrukken en knie-extensie van 19

Conclusies

tot 27% na twaalf weken dynamische
training. Het programma bestond uit

Acht weken, drie maal per week acht minuten ROM-training zorgt bij

drie trainingen per week, waarbij per

ongetrainden voor een toename van de fysieke fitheid. In vergelijking

training zes verschillende oefeningen

met een conventioneel laag- of middelintensief trainingsprogramma is

werden gedaan met per oefening

training op de ROM-machine tijdsefficiënter in het vergroten van de

vier series van acht tot twaalf herha-

maximale zuurstofopname. Tijdens het onderzoek deden zich geen

lingen op 60-70% van het 1RM.

blessures voor. De volgende significante effecten werden bewerkstelligd:

❑ Izquierdo et al. (2005) lieten
ongetrainde mannen van gemiddeld

-

43 jaar oud, gedurende 16 weken

maximale zuurstofopname;

een toename (72%) van de volhoudtijd bij fietsen op 80% van de

twee keer per week dynamische

-

krachttraining doen voor boven- en

een progressieve fietstest;

onderlichaam. Na acht weken

-

bedroeg de toename van het 1RM bij

-

een toename (5,2%) van de maximale (isometrische) spierkracht;

beenstrekking 22%.

-

een afname (3,5%) van het vetpercentage.

In vergelijking met de hierboven

Het lichaamsgewicht van de deelnemers veranderde niet en hun lenig-

opgesomde percentages is een

heid in hamstrings en lage rug bleef behouden.

een toename (9,7%) van het maximale uitwendige vermogen tijdens
een toename (3,5%) van de maximale zuurstofopname;

toename van rond de 5% relatief
beperkt. Echter, het zou onjuist zijn
de functionele effecten van het
Sportgericht , jaargang 60,nr.5
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