BLESSUREPREVENTIE

Minstens één op de drie toproeiers kampt met terugkerende
blessures aan de lage rug. Recent onderzoek wijst op een verband met de houding van het bekken. Is het mogelijk om de
houding van roeiers door middel van techniekinstructie en/of
een houdingsregulerende roeioutfit dusdanig te beïnvloeden,
dat zij minder last krijgen van rugklachten?

Houdingsregulerend roeipak Een manier
om rugklachten te voorkomen?
Kirsten Wielaard & Mathijs
Hofmijster

In 2016 wonnen de beide
auteurs samen
een Sportinnovator
aanmoedigingspremie (projectnummer
538001016), waarmee het hier
beschreven onderzoek mogelijk
is gemaakt. Projectpartners: VU
Amsterdam, Lorini Sports, KNRB en
De Sportartsengroep.
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Onderzoek naar lage rugklachten bij

technische vaardigheden vergt. Om

roeiers staat nog in de kinderschoe-

aan deze eisen te voldoen, brengen

nen. Verschillende onderzoeksgroepen

roeiers veel tijd door in de boot en op

hebben de biomechanica van roeiers

roei-ergometers. De ergometer wordt

in kaart gebracht, maar de focus van

niet alleen als trainingstool, maar ook

dergelijke analyses ligt vaak op het
verbeteren van de prestatie.1-3 Omdat

in onderzoekssituaties gebruikt, omdat

uit epidemiologische studies blijkt

en de prestaties van roeiers in een ge-

dat ruim een derde van de toproeiers

controleerde omgeving te bestuderen.

regelmatig trainingen moet overslaan

Uit retrospectief onderzoek blijkt dat

in verband met lage rugklachten4, is

met name het aantal uren dat roeiers

er behoefte aan meer kennis over dit

op de ergometer besteden geassocieerd

probleem.

wordt met klachten aan de lage rug.

Verschillende onderzoeken, waaronder

Voornamelijk ergometersessies die

recent werk van de beide auteurs van

langer dan 30 minuten duren lijken de

dit artikel, wijzen op een relatie tussen
roeitechniek en lage rugklachten.5,6 In

kans op blessures sterk te verhogen.4

dit artikel zal beschreven worden wat

lage rugklachten bij roeiers beter te

hier tot dusver over bekend is. Daar-

begrijpen, ligt onderzoek naar het be-

naast zullen we de resultaten van een

wegingspatroon op een ergometer dus

pilotstudie presenteren, waarin werd

voor de hand.

hij de gelegenheid biedt de techniek

Om de ontstaansmechanismen van

onderzocht 1) of het aannemelijk is dat
een instructie zó kunnen aanpassen,

Relatie roeibeweging en lage
rugklachten

dat zij een voor de lage rug gunstiger

In een eerder door beide auteurs

roeitechniek gaan hanteren en 2) of een

uitgevoerd onderzoek (waarvan het

recent ontwikkelde speciale roei-outfit

manuscript binnenkort zal worden

hen daarbij kan helpen.

aangeboden aan een internationaal

roeiers hun techniek met behulp van

tijdschrift) zijn verschillende biome-

Rugklachten bij roeiers

chanische maten voor asymmetrie bij

Roeien is een sport die naast uithou-

toproeiers met en zonder geschiedenis

dingsvermogen en kracht ook goede

van lage rugklachten vergeleken. Naar
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aanleiding van eerder verschenen
literatuur7,8 werd verwacht dat roeiers

van bovengenoemd onderzoek naar

met lage rugklachten meer asymme-

neer roeiers hun bekken verder naar

vraag of roeiers daadwerkelijk in staat

trie zouden vertonen dan de contro-

achteren gekanteld houden, moet

zijn om met behulp van een instructie

legroep, maar de resultaten doen ver-

dit gecompenseerd worden met een

het goede bewegingspatroon aan te

moeden dat er nauwelijks een verband

grotere flexie van de wervelkolom, om

nemen. De meeste toproeiers roeien al

is tussen asymmetrisch roeien en lage

zo alsnog de gewenste lengte van de

jaren met min of meer dezelfde tech-

rugklachten. Beide groepen vertoon-

roeihaal te bereiken.2

niek, dus het is niet onwaarschijnlijk

den een vrij hoge mate van asymme-

In 2016 verscheen een artikel waarin

dat het aanpassen van de coördinatie

trie in afzetkracht op het voetenboord

de relatie tussen de houding van bek-

een lastige klus is. Daarnaast kan een

van de ergometer. Er was ook geen

ken, onderrug en bovenrug en lage

beperkte mobiliteit van de onderste

verschil tussen beide groepen in de

rugklachten werd beschreven.6 De

extremiteiten en de heupen er voor

mate van zijwaartse buiging en rotatie

roeibeweging die optimaal zou zijn

zorgen dat roeiers het gunstiger be-

van de bovenrug, noch wat betreft het

voor het voorkomen van lage rugklach-

wegingspatroon wel willen, maar niet

zijwaarts kantelen van het bekken. Wel

ten wordt daarin zo beschreven, dat de

kunnen aannemen.6

de kinematica van de lage

rug.5

Wan-

ook een direct positief effect heeft
op de roeiprestatie.3 Het is echter de

bleken roeiers met een geschiedenis
van lage rugklachten significant meer
rotatie van het bekken (‘pelvic twist’)
rond de verticale as te vertonen dan
roeiers zonder lage rugklachten, gemiddeld respectievelijk 2,7 ± 1,9 versus
1,8 ± 1,3 graden. Dit is echter een klein
verschil op slechts één van de vele
maten voor asymmetrie, waardoor het
ons geen aanleiding gaf te verwachten
dat asymmetrie een doorslaggevende
rol speelt bij het ontstaan van lage
rugklachten.
Naast asymmetrie wordt ook de mate
van voor-achterwaartse flexie van de
lumbale wervelkolom vaak in verband
gebracht met lage rugklachten.6 In een
onderzoek waarbij de kinematica van
de lage (L3 t.o.v. S2) en hoge (T12 t.o.v.
L3) lumbale wervelkolom werd vergeleken tussen jongvolwassen roeiers

Figuur 1. De begin- en eindpositie van de roeihaal. Na de ‘catch’ (het begin van de roeihaal, links)
begint de afzetfase van een haalcyclus, waarbij de roeier de benen strekt, de rug openzwaait en de
armen buigt. In de ‘finish’ (rechts) eindigt de afzetfase en wordt de ‘recover’ ingezet ter voorbereiding
van de volgende haalcyclus. Boven: bewegingspatroon dat geassocieerd wordt met minimaal risico op
lage rugklachten. Onder: bewegingspatroon dat geassocieerd wordt met een verhoogd risico op lage
rugklachten. (© Vicky Earle, overgenomen van www.worldrowing.com.10)

met en zonder lage rugklachten op
het moment van testen,

werd duide-

roeier na de ‘finish’ (einde van de afzet-

Er bestaat naar ons weten momenteel

lijk dat de roeiers met klachten tijdens

fase) het bekken naar voren kantelt

geen ‘slimme’ houdingsregulerende

de haal hun lage rug langer dichtbij

ter voorbereiding op een nieuwe haal,

roeikleding, waarbij de roeier op

maximale voorwaartse flexie positi-

zodat de lage rug gedurende de gehele

mechanische wijze of met behulp van

oneerden.5 Uit een post-hoc analyse

haal in een redelijk neutrale positie

(tactiele) feedback hulp krijgt bij het

van de flexie-extensie patronen van de

blijft en de kans op overbelasting klei-

aannemen of vasthouden van een be-

roeiers in onze eigen dataset blijkt dat

ner wordt. In figuur 1 is een voorbeeld

paald bewegingspatroon. Om te inven-

roeiers met een geschiedenis van lage

geschetst van een typisch bewegings-

tariseren of het mogelijk is om a) de

rugklachten het bekken gedurende

patroon dat geassocieerd wordt met

houding van het bekken en de onder-

de gehele haal significant meer naar

lage rugklachten (onder) en een voor-

rug met behulp van een instructie aan

achteren gekanteld hielden, respec-

beeld van een voor de rug gunstiger

te passen en b) met behulp van slim

tievelijk 40 ± 8 versus 33 ± 9 graden.

bewegingspatroon (boven).

aangepaste kleding deze aanpassingen

Dit lijkt een tamelijk groot verschil,

Er zijn aanwijzingen dat het voor de

te vergemakkelijken, is de hieronder

dat duidelijk rijmt met de resultaten

rug gunstig geachte bewegingspatroon

beschreven pilotstudie uitgevoerd.
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Rugpijnvrij roeipak

1. de ‘bekkenband’ die langs de

van vijf minuten, waarin op een in-

Om tot een geschikte houdingsregu-

laterale zijde van het ene dijbeen

tensiteit rond de aerobe drempel werd

lerende roei-outfit – het zogeheten

over de lumbale wervelkolom naar

geroeid. Daarna volgde een gestan-

rugpijnvrije (RPV) roeipak – te komen,

het andere dijbeen loopt, levert een

daardiseerd mobilisatieprotocol (zie

is in eerste instantie met wetenschap-

‘mechanisch hulpje’ bij het naar

figuur 3), samengesteld in overleg met

pers op het gebied van biomechanica

voren kantelen van het bekken in de

een fysiotherapeut van de KNRB:

en lage rugklachten gebrainstormd

overgang van de afzetfase naar de

1. vanuit een staande houding het bek-

om de vereisten in kaart te brengen.

recover;

Vervolgens werd overlegd met profes-

2. de T-vormige ‘thoraxband’ zorgt er

ken naar voren kantelen met rechte
rug (45 sec vasthouden) (figuur 3a);

sionals uit de sportpraktijk: roeiers met

voor dat de roeiers beperkt worden

rugpijn, fysiotherapeuten en de sport-

in het naar voren buigen van de

de armen heffen door te scharnieren

medische staf van de Nederlandse

bovenrug tijdens het laatste stuk van

vanuit het schoudergewricht (vijf

roeibond (KNRB). Ook zij leverden

de recover en het eerste stuk van de

input over het ontstaan van rugklach-

afzetfase.

2. vanuit dezelfde houding om beurten

keer per arm) (figuur 3b);
3. op de hurken zitten met de hakken

ten en de wensen voor het potentiële

Het materiaal van de banden was

RPV roeipak. De bevindingen van de

sterk, maar toch elastisch. De band

wetenschappers en de practici bleken

over het bekken was dusdanig ontwor-

sterk overeen te komen. Beide groepen

pen dat hij de roeier zou behoeden

naar voren en achteren zwaaien door

waren het erover eens dat het pak een

voor het te ver naar achteren kantelen

te roteren uit het heupgewricht en

neutrale rughouding moet bevorde-

van het bekken tijdens het laatste stuk

daarbij het bekken stabiel te houden

ren door 1) roeiers te helpen bij de

van de afzetfase, maar hem ook zou

voorwaartse terugkanteling van het

ondersteunen in het weer naar voren

bekken in de overgang van de afzet-

kantelen van het bekken in de over-

ning 1 om beurten de voorvoet optil-

fase naar de recover en 2) overmatige

gang van de afzetfase naar de recover,

len (15 keer per voet) (figuur 3e);

voorwaartse buiging van de bovenrug

door het bekken iets naar voren te

6. herhaling oefening 3.

tegen te gaan.

trekken. Langs de binnenkant van de

7. op de ergometer zonder de hendel

op de grond, knieën licht uitduwen
(45 sec vasthouden) (figuur 3c);
4. vanuit een staande positie de benen

(15 keer per been) (figuur 3d);
5. vanuit dezelfde houding als in oefe-

banden loopt een duidelijk voelbare si-

vast te houden vanuit het bekken

liconenstrip, die de drager zou moeten

met gestrekte benen naar voren en

voelen trekken over de huid wanneer

achteren schommelen, zodat de

er in de bovenrug een overmatige bui-

hamstrings op rek komen (20 herha-

ging plaatsvindt. Om placebo effecten

lingen) (figuur 3f).

uit te sluiten werd een controle roeipak

Dit protocol werd uitgevoerd om

ontwikkeld, dat geen elastische ban-

ervoor te zorgen dat de roeiers zo

den en siliconenstrips had, maar wel

goed mogelijk in staat waren om de

stiksels en naden op dezelfde plekken

gewenste beweging te maken.

als het RPV pak. Van de beide outfits

Het ergometerprotocol bestond uit

werden verschillende maten gemaakt.

een deel zonder en een deel met
specifieke instructie. In beide delen

Proefpersonen en protocol

roeiden de deelnemers in willekeu-

Acht mannelijke roeiers die allen deel

rige volgorde onder twee condities: in

uitmaken van de nationale selectie

het controlepak (CTRL) of in het RPV

namen deel aan het onderzoek. Zij

roeipak. Tijdens elke conditie werd

hadden een gemiddelde leeftijd van

er op twee verschillende intensitei-

27 jaar (range 22-33), een gemiddeld

ten geroeid: in een laag ritme met

In samenwerking met sportkleding-

gewicht van 90 kg (range 80-94) en

krachtige halen (60 seconden op een

fabrikant Lorini, sinds 2015 kledings-

een gemiddelde lengte van 1,94 meter

ritme van 20 halen per minuut) en op

ponsor van de KNRB, is met behulp

(range 1,88-1,98). Ze volgden allen een

race pace (40 seconden op een ritme

van een aantal iteraties een prototype

gelijkwaardig trainingsprogramma

van 34 halen per minuut). In totaal

voor het houdingsregulerend roeipak

van de KNRB. Er deden geen roeiers

voerden de roeiers dus 8 trials op de

geproduceerd (zie figuur 2). Het RPV

met actuele blessures mee.

ergometer uit (2 delen x 2 condities x

roeipak heeft twee beoogde functies:

De roeiers voltooiden een warming-up

2 intensiteiten).

Figuur 2. Het RPV roeipak met de bekken- en
thoraxband. Foto: Kaj Hendriks
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3a

3b

3c

3d-1

3f-1
3e

3d-2

3f-2

Figuren 3a t/m 3f. De oefeningen in het mobilisatieprotocol. Toelichting: zie tekst. Foto’s: Kaj Hendriks

uit het middenstuk van iedere trial,

het ontvangen van een instructie, het

Instructie

waarbij telkens de afzetfases wer-

dragen van een RPV roeipak of het

Ter instructie werd de roeiers verteld

den geanalyseerd. De afzetfase is

veranderen van het bewegingsritme.

dat er aanwijzingen zijn dat de hou-

het gedeelte van de haal waarbij de

Met behulp van de staafdiagrammen

ding van het bekken en de bovenrug

meeste krachten op de rug uitgeoe-

in figuur 5 is wel te zien dat de hoeken

een rol speelt bij het optreden van

fend worden en is daarom het meest

van het bekken en de rug in de catch en

lage rugklachten. Met behulp van een

relevant voor onderzoek naar rug-

finish regelmatig lager waren wanneer

figuur gelijkend op de illustraties in

klachten. Voor de voor-achterwaartse

er een instructie werd gegeven ten op-

figuur 1 werd uitgelegd wat de aan-

hoek van het bekken, de bovenrug en

zichte van de condities zonder instruc-

bevolen positie van het bekken en de

de lumbale hoek werden de volgende

tie. Lagere waardes van deze hoeken

rug is om rugklachten te voorkomen.

afhankelijke variabelen bepaald:

geven aan dat het bekken meer naar vo-

Wanneer de roeiers het houdingsregu-

– het gemiddelde over de gehele

ren gekanteld wordt en dat er minder

lerende roeipak droegen, werd erbij
verteld hoe de elastische banden hen
van tactiele feedback en mechanische
support konden voorzien.

afzetfase;
– de maximale hoek als maat voor de
positie tijdens de catch;
– de minimale hoek als maat voor de
positie tijdens de finish.

Meetsysteem en statistische
analyse

Met behulp van een variantie analyse

Om de kinematica van het bekken, de

ten van het al dan niet krijgen van een

bovenrug en de hoek tussen beide seg-

instructie, het dragen van het CTRL of

menten (de lumbale hoek) te registre-

RPV roeipak en het geroeide bewe-

ren, is gebruik gemaakt van draadloze

gingsritme van 20 (T20) of 34 (T34) ha-

Xsens bewegingssensoren. Ter hoogte

len per minuut voor deze afhankelijke

van T7 en L4 werd een zogeheten IMU

variabelen getest.

werden de hoofd- en interactie-effec-

(Inertial Magnetic Measurement Unit)
bevestigd met behulp van dubbelzijdig

Resultaten

tape en sporttape (zie figuur 4).

De variantie analyse wees uit dat er

De data werden met behulp van MAT-

geen significant verschil in bewegings-

LAB geanalyseerd over tien haalcycli

patroon teweeg werd gebracht door

Figuur 4. De plaatsing van de Xsens IMU’s ter
hoogte van T7 en L4.
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voorwaartse buiging van de bovenrug

tussen instructie en tempo ( F(1,5) =

passen wanneer er geroeid wordt op

en lumbale wervelkolom is. Dit zijn

8,8, p = .03). Het verkrijgen van een

een laag bewegingsritme in vergelij-

aanpassingen die overeen komen met

instructie heeft dus een effect dat af-

king met een hoog bewegingsritme.

de gegeven technische aanwijzing.

hankelijk is van het geroeide tempo,

In de staafdiagrammen waarin de

waarbij de maximale lumbale hoek na

Discussie

verschillen in bekken, bovenrug en

een instructie altijd lager werd, maar

In deze pilotstudie werd onderzocht

lumbale hoeken te zien zijn tussen het

het laagst tijdens het roeien op een

of het mogelijk is om het bewegings-

dragen van het CTRL pak en het RPV

laag ritme van 20 halen per minuut.

patroon van roeiers met behulp van

pak is geen duidelijk patroon zichtbaar.

Het lijkt voor roeiers dus gemakkelij-

een instructie en/of een slim aange-

Er was wel een significant interactie-

ker om hun bewegingspatroon na het

past RPV roeipak aan te passen. Uit de

effect voor de maximale lumbale hoek

verkrijgen van een instructie aan te

resultaten bleek dat er geen verschil
zichtbaar was door het dragen van
het RPV roeipak in de positie van het
bekken, de bovenrug of de lumbale

Zonder instructie
Met instructie

hoek. Er was weliswaar geen significant
verschil in het bewegingspatroon na
het ontvangen van een instructie, maar
vrijwel alle uitkomstvariabelen (catchpositie, finishpositie en gemiddelde
hoek over de gehele haal) leken na het
ontvangen van de instructie op de juiste

a

manier veranderd te zijn. Vanwege de
beperkte tijd en middelen die voor deze
Zonder instructie
Met instructie

pilotstudie beschikbaar waren, was het
niet mogelijk om meer dan acht roeiers
aan het onderzoek te laten deelnemen.
Uit een poweranalyse9 blijkt dat voor
een statistisch krachtig onderzoek een
groep van 23 deelnemers nodig zou
zijn. Het is dus niet ondenkbaar dat een
grotere testgroep wel een significant effect van het ontvangen van een instructie zou opleveren. Er zijn dus voorzichtige aanwijzingen dat het mogelijk is

b

om met behulp van verbale instructie
het bewegingspatroon van roeiers op
Zonder instructie
Met instructie

de juiste manier aan te passen, ondanks
het feit dat ze al jaren roeien. Het RPV
roeipak zal echter moeten worden verbeterd om een effect teweeg te brengen.
Het uitblijven van een effect van het
RPV roeipak kan verschillende oorzaken hebben. Tijdens het ontwikkelen
van het pak heeft een drietal roeiers
op verschillende momenten in het pro-

c

ductieproces feedback geleverd over

Figuren 5a t/m 5c. Voorbeeld van staafdiagrammen die de achterwaartse bekkenhoek (a), de voorwaartse buiging van de bovenrug (b) en de lumbale hoek (c) tijdens de catch weergeven, waarbij de
trials zonder instructie (ZI) en met instructie (MI) vergeleken worden onder verschillende condities
(CTRL roeipak en RPV roeipak) en ritmes (T20 en T34). Een lagere achterwaartse bekkenhoek en
een lagere voorwaartse buiging van de bovenrug en lumbale hoek worden geassocieerd met een gunstiger bewegingspatroon, omdat deze posities een neutralere rughouding stimuleren.
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de door hen ervaren werking van de
banden. Na vijf iteraties leek het pak
de juiste gevoelservaring op te leveren.
Aan de hand van dit voorbeeldpak zijn
vervolgens verschillende maten gepro-

duceerd om te gebruiken in het expe-

wel op dat er – in ieder geval na het

dividualiseerd RPV roeipak, waarbij

riment. Het was voor het onderzoeken

uitvoeren van een kort mobilisatiepro-

er eventueel gebruik kan worden ge-

van het effect van een instructie op het

tocol – voor deze testgroep over het al-

maakt van geavanceerde feedback.

bewegingspatroon echter niet wense-

gemeen geen anatomische problemen

lijk om de roeiers die aan de ontwikke-

met het aanpassen van de bekken- en

ling van het pak hadden meegewerkt

rugpositie waren. Of en in welke mate

Referenties

in de testgroep op te nemen, aangezien

het mobilisatieprotocol daaraan heeft

zij tijdens het experimentele gedeelte

bijgedragen is onduidelijk.

zonder instructie teveel voorkennis

Roeiers lijken in staat te zijn om hun

zouden hebben over het ontstaan van

houding te corrigeren met behulp van

lage rugklachten en de werking van het

een instructie. De vraag is echter wel

RPV pak. De meeste roeiers in de test-

hoe lang het effect van de instructie

groep gaven na het ergometerprotocol

zou aanhouden wanneer roeiers lan-

aan het beoogde effect van de thorax-

gere tijd zouden roeien op de ergome-

band wel te voelen, maar slechts één

ter dan de nu geanalyseerde 40 tot 60

roeier was tevreden over het effect van

seconden. In deze pilotstudie is ervoor

de bekkenband. Een oorzaak zou kun-

gekozen om geen langere duur te

nen zijn dat de pakken niet persoonlijk

onderzoeken, omdat in eerder onder-

op maat gemaakt waren. Wanneer in

zoek al tijdens korte inspanningen een

vervolgonderzoek niet op het al dan

verschil in bekkenpositie tussen roei-

niet werken van een instructie wordt

ers met en zonder geschiedenis van

gefocust, is het voor de onderzoeksop-

lage rugklachten zichtbaar was. Het is

zet niet nodig om informatie over de

desalniettemin bekend dat de techniek

werking van het pak achter de hand te

van roeiers onder vermoeidheid ver-

houden. Dit geeft ruimte om het RPV

slechtert, waarbij zij sneller het voor de

pak te individualiseren en de functie

lage rug risicovolle bewegingspatroon

van deze op maat gemaakte pakken

(zie figuur 1) aannemen.2 Een RPV

grondiger te onderzoeken. Daarnaast

roeipak zou roeiers eventueel kunnen

kan gedacht worden aan een RPV

helpen door feedback te leveren wan-

roeipak met verstelbare banden, die de

neer vermoeidheid optreedt en er geen

roeier zelf strakker kan zetten om de

coach beschikbaar is.

juiste maatvoering te bereiken.

Vervolgonderzoek kan zich richten

Eén van de belangrijkste redenen dat

op het verbeteren van het tactiele ef-

er in deze studie voor is gekozen om te

fect met behulp van geavanceerde

1. Bull A & McGregor A (2000). Measuring spinal motion in rowers: the use of an electromagnetic device. Clinical Biomechanics, 15, 772-776.
2. McGregor A, Bull A & Byng-Maddick R
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onderzoeken of een verbale instructie

feedback. Daarbij valt te denken aan

een aanpassing in het bewegingspa-

een geheugensteuntje in de vorm van

troon kan opleveren, was de suggestie

een ingebouwde bewegingssensor en

dat een beperkte heup- en enkelmo-

vibratiemotor ter hoogte van de onder-

biliteit ervoor kan zorgen dat roeiers

rug, welke een impuls levert als het

anatomisch niet in staat zouden zijn

bekken tijdens de haal te ver achter-

om het gewenste bewegingspatroon

over gekanteld wordt.

aan te nemen.6 Wanneer bijvoorbeeld
de lengte van de hamstrings de beper-

Conclusie

kende factor is, zal een instructie of

Het is mogelijk dat een verbale instruc-

een houdingsregulerend roeipak wei-

tie roeiers kan helpen bij het aannemen

nig invloed hebben. De resultaten van

van een gunstiger bewegingspatroon.

dit onderzoek sluiten zeker niet uit dat

Het RPV roeipak heeft in zijn huidige

een beperkte mobiliteit voor sommige

vorm nog niet het gewenste effect

roeiers een rol speelt in het al dan niet

weten te sorteren. In het vervolg kan

(kunnen) aannemen van het gewenste

er aandacht besteed worden aan het

bewegingspatroon. Het lijkt er echter

ontwikkelen en testen van een geïn-
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