Kinesiologie

Al lange tijd is er in de sport veel interesse voor de hamstrings.Wanneer er in het voetbal weer eens een blessuregolf
is, neemt de interesse sterk toe. Hamstrings staan in het
huidige voetbal immers hoog op de blessurelijst. Maar ook
bij een sport als rugby prijken ze op de 3e plaats, terwijl er
in die sport toch heel wat concurrentie is van blessures in
andere regionen van het lichaam, zoals schouders, nek enz.
Wat maakt de hamstrings zo speciaal en hoe zouden we de
kans op een hamstringblessure kunnen verkleinen?

Hamstrings en motorische controle
Frans Bosch

In vergelijking met de balsporten is er

worden opgesteld over mechanismen

in de atletiek een veel constantere be-

in de hamstrings, die in werkelijkheid

langstelling voor de betekenis van de

misschien helemaal niet plaatsvin-

hamstrings, omdat de werking ervan

den. De onderzoeken leiden dan ook

sterk bepalend is voor de maximale

nauwelijks tot conclusies met betrek-

loopsnelheid. Zelfs een klein ongemak

king tot de oorzaak van blessures die

(wat stijfheid), dat men nog niet als

bij preventie en revalidatie praktisch

blessure zal bestempelen, zorgt al voor

kunnen worden toegepast.

een duidelijk prestatieverval.

Men beschouwt de problematiek vanuit een te beperkte invalshoek. Als uit-

Specificiteit

gangspunt worden doorgaans alleen

Vanuit de notie dat een oefenvorm pas

maar (eenvoudige) biomechanische

zinvol is, als er zekere overeenkomsten

modellen gebruikt. Neurofysiologische

zijn met de doelbeweging (specifici-

invloeden, met name de wijze waarop

teit) is begrip van de werking van de

de motoriek wordt gecontroleerd, wor-

hamstrings in functionele bewegingen

den buiten beschouwing gelaten. In dit

een voorwaarde om de training goed

artikel wordt de invloed van de moto-

in te kunnen richten. In literatuur over

rische controle verder uitgewerkt. Uit-

hamstringblessures wordt deze wer-

eindelijk leidt dit tot een hypothese die

king doorgaans verbluffend slordig

vergaande consequenties heeft voor de

beschreven. Ook de serieuze onderzoe-

wijze waarop de hamstrings getraind

ken
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geven vaak vage en ongenu-

zouden moeten worden.

anceerde beschrijvingen. De werking
als excentrisch – concentrisch, terwijl

Bewegingsvrijheden van de
hamstrings

er geen metingen zijn die kunnen nu-

Vanwege een aantal anatomische

anceren hoe een excentrische – concen-

kenmerken (zie bijv. 3, 4) van de ham-

trische beweging in de spier tot stand

strings mag men concluderen, dat de

komt. Gevolg van deze slordige be-

spiergroep in principe een groot aan-

nadering is, dat er allerlei hypotheses

tal vrijheidsgraden kent, met andere

wordt veelvuldig globaal beschreven
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Figuur 1. Hamstrings:
lopen over twee
gewrichten (1), met
complexe architectuur (2), één monoarticulaire kop (3), bij
gezamenlijke werking
beweging in het
sagittale vlak (4) en
bij gedifferentieerde
werking ook endorotatie en exorotatie
gevend (5).

Binnen één bewegingspatroon zijn er
voor de hamstrings veel verschillende
contractiemogelijkheden. In revalidatie na hamstringblessures gaat men er
daarom vaak van uit, dat het verstandig is om al deze mogelijkheden te
doorlopen en weer “op te trainen”. De
spiergroep moet dan op allerlei lengtes belast worden, de belasting moet
gecombineerd worden met endo- en
exorotatie bewegingen van de heup
enz. Het is echter de vraag of dit wel
zo’n goede gevolgtrekking is. Vanuit
kennis over motorische controle kan
men ook speculeren, dat het wellicht
beter is de hamstrings op een gespecialiseerde manier te trainen. Daarover
later meer.

woorden: dat ze zich in het bewegen

is van actieve en passieve delen.

zeer gedifferentieerd kan gedragen (zie

Door deze ingewikkelde structuur

Excentrisch-concentrisch, of
toch anders?

figuur 1):

kunnen verschillende delen in de

Zoals gezegd wordt er in de literatuur,

1. De hamstrings lopen (op de korte

spier als het ware scharende bewe-

zowel die over blessures als over spier-

kop van de m. biceps femoris na)

gingen uitvoeren ten opzichte van

werking, opmerkelijk weinig nuance

elkaar.

aangebracht in wat er gebeurt als een

over twee gewrichten: heup en knie.
Dit betekent dat de lengte van de

4. De korte kop van de m. biceps femo-

spier verlengt en verkort. In feite zijn er

spier geen 1-op-1 relatie heeft met de

ris wordt door een andere zenuw

twee manieren van verlengen en ver-

stand van één van beide gewrichten.

geïnnerveerd dan de lange kop. De

korten mogelijk (zie het model Hill 5 en

Bij sterke anteflexie van de heup en

gedifferentieerde innervatie zorgt

figuur 2):

een gestrekte knie kan de hamstring

ervoor dat de delen onafhankelijk

1. De verlenging en verkorting doet

extreem verlengd zijn. Maar als de

van elkaar kunnen contraheren en

zich vooral voor in de spiervezels.

knie gebogen is, bijvoorbeeld in

tegelijk heel verschillende spiercon-

Bij het verlengen van de spiervezels

hurkzit, zullen de hamstrings dicht

tracties kunnen uitvoeren. Contrac-

door een tegenwerkende externe

bij hun optimum lengte zijn. Er is

tie van de totale spiergroep moet

kracht kan er maar zeer beperkt

dus een dynamische relatie tussen

derhalve een goed samenspel zijn

rek optreden in de (serie) elastische

het bewegen van heup en knie en

van beide bronnen van aansturing.

de lengteverandering van de hamstrings.
2. De spiergroep geeft extensie van
het heupgewricht en flexie van de
knie (of remt, zoals in functioneel

delen van de spier;
2. De spiervezels “zetten zich schrap”

Figuur 2. Links een excentrisch-concentrische werking (van boven naar beneden), waarbij de spiervezels verlengen en verkorten. Rechts dezelfde spierwerking waarbij de elastische delen van lengte
veranderen en de spiervezels niet.

bewegen, de kniestrekking af). Daarbij geeft de mediaal gelegen groep
endorotatie en de biceps femoris
exorotatie van het bovenbeen. Dit
betekent, dat de verschillende delen
van de spier bij het lopen van bochten op een andere lengte spanning
moeten leveren.
3. De spier heeft een pennate bouw,
waarbij er ingewikkelde architectuur
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en veranderen niet wezenlijk

citeit verder uit te breiden met as-

van lengte; de verlenging en

pecten van de manier waarop het

verkorting van het spierpees-

lerende systeem de transfer (zelf)

complex doet zich vooral voor

organiseert. Er kunnen daarom

in de (serie) elastische delen van

twee kenmerken aan de omschrij-

de spier: pezen, elastische ele-

ving van specificiteit worden toe-

menten in de spierbuik enz.

gevoegd:

Bij het lopen op hoge snelheid

– overeenkomst in sensoriek, die

werken de grootste externe tegen-

aan de beweging gekoppeld is;

werkende krachten op de ham-

– overeenkomst in het gevolg/

strings op het moment dat het

resultaat van de beweging.

onderbeen met veel kracht naar

Wanneer we de eerder beschre-

voren uitpendelt. Hierbij treedt er

ven manieren waarop een spier

een verlenging op van de totale

“excentrisch-concentrisch” kan

spier. Komt die verlenging tot

werken vanuit het laatste ken-

stand door het verlengen van de

merk van specificiteit (het resul-

spiervezels of door het verlengen

taat van de beweging) beschou-

van de elastische elementen? En
een misschien nog belangrijkere
vraag: is er wel een wezenlijk verschil
tussen beide excentrische vormen? Als
dat verschil maar marginaal is, dan

wen, dan is er een zeer wezenlijk
Figuur 3. Door het uitpendelen van het onderbeen worden de hamstrings met een tegenwerkende kracht belast. Ook bekkenkanteling
voorover kan de hamstrings rekken.

verschil tussen beide contractievormen. Wanneer de spierverzels in de
excentrische fase verlengen wordt de
energie van de tegenwerkende kracht

zijn beide contractievormen specifiek

geabsorbeerd en verdwijnt deze in

voor het lopen en hoeft er bij de keuze

Het betreft hier vooral de biomecha-

met name warmte. Maar wanneer de

van de oefenstof maar beperkt reke-

nische en fysiologische aspecten van

verlenging in de excentrische fase zich

ning mee gehouden te worden. Is het

de beweging. Dit is een voor de hand

in de elastische delen voordoet, dan

verschil echter cruciaal, dan is het voor

liggend perspectief voor wie de be-

zal de geabsorbeerde energie gebruikt

de hand liggend dat men in training

weging van buitenaf waarneemt en

kunnen worden in het terugveren

nauwgezet de juiste werking van de

probeert te begrijpen. Transfer tussen

van de spier. Wanneer iemand vanuit

hamstrings nastreeft.

bewegingsvormen wordt door het

een valhoogte van bijvoorbeeld 30 cm

adapterende systeem zelf, het lerende

landt zal excentrische werking in de

Motorische controle en
specificiteit

en trainende lichaam, echter niet tot

spiervezels er voor zorgen dat hij tot

stand gebracht door processen met

stilstand komt, terwijl excentrische

Wil men een positieve transfer tot

elkaar te vergelijken. Het lerende sys-

werking in de elastische delen ervoor

stand brengen tussen een oefening en

teem is zelfs niet of nauwelijks in pro-

zorgt dat hij weer omhoog kaatst.

de doelbeweging, dan zal men dus de

cessen geïnteresseerd (“het brein weet

Hetzelfde geldt voor de werking van

overeenkomsten tussen beiden in kaart

niets van spieren”). Het is vooral ge-

de hamstrings tijdens de uitpendelfase

moeten brengen. Het begrip specifi-

ïnteresseerd in wat het gevolg van de

bij het lopen. Wanneer de excentrische

citeit worden doorgaans omschreven

beweging is. Daarom wordt transfer

werking in de vezels plaatsvindt zal het

door de opsomming van de volgende

tussen twee bewegingen door het sys-

uitpendelen alleen maar worden afge-

deelkenmerken:

teem vooral tot stand gebracht als het

remd. Dit is bijvoorbeeld te zien bij een

– overeenkomst in de innerlijke struc-

resultaat van de bewegingen vergelijk-

voetballer na het schieten van een bal.

tuur van de beweging (intra- en

baar is. Voor meer informatie over dit

Maar als de spiervezels hun lengte be-

intermusculaire coördinatie);

onderwerp verwijs ik naar Schmidt &

houden en de elastische delen worden

– overeenkomst in de uiterlijke struc-

9

Wulf en Wulf & Prinz

8.

opgerekt zal bij de daarop volgende

tuur van de beweging (vergelijk-

Het ligt misschien voor de hand dat

ontlading van elastische energie het

baar bewegingspatroon en range of

ons lichaam resultaat georiënteerd is,

been naar achteren bewogen worden.

motion);

maar de consequenties hiervan zijn in

Zowel bij het landen na een sprong

het denken over training nog nauwe-

of val als bij het uitpendelen van het

lijks doorgedrongen. Daarom is het

onderbeen tijdens hardlopen is het

zinvol de deelkenmerken van specifi-

resultaat van beide varianten van ver-

– eventueel overeenkomst in gebruik
van energiesystemen.

4

Wrisberg

6,
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lenging van de spier erg verschillend.

dere spelsporten zijn echter open vaar-

ring gevarieerd worden (zogenaamde

Men mag er daarom van uitgaan dat

digheden. De omgeving (vooral de te-

“fluctuations”), maar dat een open

twee mogelijke vormen van verlenging

genstander) is dusdanig wisselend, dat

vaardigheid is opgebouwd uit elemen-

(in de spiervezels of in de elastische

de bewegingsuitvoering niet van te vo-

ten die variabel zijn en uit elementen

delen) weinig specifiek zijn ten op-

ren vastligt en er steeds aanpassingen

die vast zijn en niet gevarieerd wor-

zichte van elkaar. Daarom is het zin-

gemaakt moeten worden naar de eisen

den. Deze laatste elementen worden

vol dit onderscheid scherp in kaart te

van het moment. Ook het hardlopen

“attractoren” genoemd.

brengen en te onderzoeken wat er bij

in de bossen, op een ongelijke onder-

Deze organisatie van open vaardig-

het lopen op hoge snelheid werkelijk

grond, kan als een min of meer open

heden is zinvol, omdat een beweging

in de hamstrings gebeurt.

vaardigheid betiteld worden.

niet meer te besturen valt als deze

Het ligt erg voor de hand, dat de wer-

De vraag doet zich nu voor of de ham-

enkel uit een grote hoeveelheid varia-

king van de hamstring bij het lopen

strings in een gesloten vaardigheid

bele elementen zou bestaan. Vergelijk

elastisch is. Elastisch laden en ontladen

hetzelfde functioneren als in een open

de besturing van het bewegen met de

van de hamstring is immers de ideale

setting. Moet de werking van de ham-

besturing van een auto. Wanneer er

manier om de (kinetische) energie die

strings bij een rush op hoge snelheid

voor elk wiel een apart stuurwiel zou

tijdens de zweeffase zit opgeslagen

in een rugbywedstrijd misschien zo

zijn, zou de wendbaarheid van de auto

in de schaarbeweging te hergebrui-

aan de omstandigheden van veld en

het grootst zijn (hij kan dan om zijn as

ken, namelijk om de omkering van de

tegenstanders worden aangepast, dat

draaien), maar is het niet meer prak-

in de hamstrings, om zo het omkeren

de werking niet meer zuiver elastisch

van de schaarbeweging economisch

kan zijn en er (ook) belangrijke excen-

uit te kunnen voeren, is gedacht van-

trische werking in de spiervezels zal

Figuur 4. De loopcyclus is opgebouwd uit veel
verschillende deelelementen. Al deze elementen
apart afstemmen op de eisen van de omgeving
is niet mogelijk. Welke worden vastgezet?

uit een ideaal model van bewegen. Dit

zijn?

schaarbeweging na het uitpendelen
van het onderbeen in te zetten.
Verder speculerend dringt zich de
gedachte op, dat voetballers en rugbyers wellicht een verhoogd risico op
hamstringblessures hebben, omdat
zij beurtelings gebruik maken van
beide soorten excentrische contracties:
verlenging van de spiervezels na het
schieten van een bal en isometrische
contractie van de vezels tijdens het
lopen op snelheid. Wellicht raakt het
lichaam hierdoor af en toe “in de war”
met een blessure tot gevolg. Maar nogmaals, dit is vooralsnog een puur speculatieve gedachte.

Voetbal en atletiek
Het omzetten van de kinetische energie die in de schaarbeweging aanwezig
is naar (opslag van) elastische energie

model kan wellicht goed toepasbaar

tisch mogelijk de auto te besturen. Het

zijn in een 100 m sprint in de atletiek,

Attractoren en fluctuaties

aantal vrijheidsgraden is daarvoor te

die kan worden gezien als een zoge-

De dynamic pattern theorie, een be-

groot. Daarom is het aantal vrijheids-

noemde gesloten vaardigheid: een

langrijke nieuwe manier van denken

graden van een auto teruggebracht tot

vaardigheid waarbij de omgevings-

op het gebied van motorische con-

één: het ene stuurwiel. Zo is het ook

factoren dusdanig vastliggen, dat de

trole (zie o.a.2), laat zien dat een open

met het besturen van bewegingen. Een

ideale bewegingsuitvoering ook van

vaardigheid niet enkel bestaat uit

beweging kan alleen dan in een open

te voren vastligt. Voetbal, rugby en an-

bewegingselementen die in de uitvoe-

setting gecontroleerd worden als het
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aantal vrijheidsgraden is teruggebracht

de enkels of de romp, kunnen veel

gie te kunnen retourneren. Als de tech-

tot een bestuurbare hoeveelheid. Bij

gemakkelijker bewust gestuurd wor-

niek nog niet is geoptimaliseerd zullen

een goed uitgevoerde geïmproviseerde

den. Het is voor de hand liggend dat

de hamstrings bij het lopen op hoge

beweging (lopen over een ongelijke

die elementen, die wat losser staan

snelheid ook als fluctuatie functione-

ondergrond bij voetbal, het slaan van

van de loopcyclus, geschikter zijn

ren. Ze werken dan buiten de isome-

een forehand in tennis enz.) zijn er

voor de taak van fluctuatie.

trische condities, dus met excentrisch-

maar een beperkt aantal fluctuaties die

2. De tegenwerkende krachten die bij

concentrische werking in de vezels.

op de omgeving worden afgestemd.

het lopen op hoge snelheid op de

Dit is nadelig voor de loopprestatie en

Andere elementen van de beweging

hamstrings werken zijn wellicht de

verhoogt de kans op blessures.

zijn vastgezet en zullen niet gevarieerd

grootste die ze in welke beweging

Dit alles is nog slechts een model, om-

worden. Goede honkballers passen

dan ook tegenkomen. Omdat de

dat de wetenschap helaas nog niet in

bij het slaan de armbeweging (als at-

hamstrings bij het lopen op maxi-

staat is dit te meten. De meetfouten

tractor) bijvoorbeeld niet aan de baan

male snelheid aan de grens van hun

zijn daarvoor doorgaans nog te groot

van de bal aan. Alle nodige aanpassing

belastbaarheid komen, is er weinig

en bovendien bemoeilijkt de eigen-

worden alleen door de beweging van

ruimte voor variatie. Andere belas-

schap “stijgtijd” van de spieren een

de romp (als fluctuatie: meer of min-

tingen, bijvoorbeeld de tegenwer-

juiste interpretatie van wat er in een

der zijwaarts afknikken) uitgevoerd.

kende krachten op de kuitspieren,

spier gebeurt als de aanhechtingspun-

Minder goede honkballers passen zo-

komen minder aan de grens van hun

ten van de spieren van elkaar af bewe-

wel de rompbeweging als de beweging

mogelijkheden en laten daardoor

gen. Het model is echter interessant

van de armen aan bij hun pogingen

meer ruimte voor variatie.

omdat er een aantal gevolgtrekkingen

de bal te raken. Een ander voorbeeld:
beginnende tafeltennissers proberen
de bal op de gewenste plaats te raken
door zowel het moment van slaan als
de snelheid van de slagbeweging te
variëren. Topspelers variëren de snelheid van de slag niet meer en raken de
bal op de juiste plaats door alleen hun
timing (het moment waarop de slagbeweging wordt ingezet) te variëren.
Beperking van het aantal te besturen
bewegingselementen is dus een belangrijk kenmerk van een goed beheerste en op de omgeving aangepaste
beweging.
Is de werking van de hamstrings bij
het lopen op snelheid nu een fluctuatie
of een attractor? Om twee redenen is
het aannemelijk dat de hamstrings in
goed uitgevoerde open skills werken
als een attractor:

Training

1. De werking van de hamstrings is erg

Bovenstaande overwegingen over spe-

6

Figuur 5. De criteria voor hamstring training;
voldoende overload (één been gefixeerd)
(1): hamstring wil de heup bewegen (2), in de
optimumlengte (3), waarbij het bekken kan
bewegen om de optimum lengte te vinden (4)

diep ingebed in de loopcyclus. Het is

cificiteit en vrijheidsgraden leiden tot

voor een loper nagenoeg onmogelijk

een model, waarin de werking van de

om de timing van de hamstringac-

hamstrings ook bij het lopen in open

voor revalidatie en training uit af te

tiviteit tijdens het lopen te sturen

vaardigheden een vaste, niet verande-

leiden zijn.

of te veranderen. Alleen door de

rende attractor is. Elders in het lichaam

Eén interessante gedachte die uit de

knieën op het einde van de zwaai-

zorgen fluctuaties voor aanpassing

organisatie van bewegingen in fluctu-

fase lager te houden kan de werking

aan de eisen van de omgeving. De

aties en attractors voortvloeit, is dat

bewust worden beïnvloedt. Andere

hamstrings werken als attractor zuiver

beter te verklaren valt waarom bles-

deelbewegingen, bijvoorbeeld van

elastisch, om optimaal bewegingsener-

sures vaak niet alleen komen, maar
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Een aantal conclusies:
• Hamstrings zijn complex gebouwd en zijn de spin in het web van complexe coördinatieve patronen.
• Bij lopen op hoge snelheid werken de hamstrings waarschijnlijk in hun optimumlengte, elastisch met isometrische
condities in de spiervezels.
• Het is verstandig de hamstrings zo te trainen zoals ze bij het lopen op snelheid belast worden, namelijk door middel
van maximaalkracht training en slagbelasting.
• Daarnaast moet de kwaliteit van de fluctuerende elementen in de loopcyclus voortdurend worden bewaakt.
• Voordat er door (revalidatie) trainers daadwerkelijk gericht gewerkt kan worden aan preventie van hamstringblessures
moet eerst nauwkeurig beschreven worden hoe hamstrings in de loopbeweging werken.
• Het is voor de ontwikkeling van de trainingsleer noodzakelijk om ook de wetenschappelijke kennis over motorische
controle in denkmodellen op te nemen.

zich in ketens door het lichaam lijken

van de knie willen tegengaan. Oefe-

te verplaatsen. Als er bijvoorbeeld een

ningen waarbij de hamstring de knie

blessure aan de achillespees is, wordt

buigt (legcurl) werken averechts op

de fluctuerende werking van de en-

het ontwikkelen van het juiste coör-

kelbewegingen minder adequaat. De

dinatieve patroon.

noodzakelijke aanpassing aan de om-

– Tijdens de uitvoering van de oefe-

geving kan dan tekort gaan schieten.

ning moet bekkenkanteling voor en

Als gevolg hiervan moet de hamstring

achterover mogelijk zijn. Door het

wellicht zijn vaste rol als attractor ver-

bekken te kantelen kan de optimum-

laten en meer als fluctuator gaan func-

lengte van de hamstring gezocht en

tioneren, waardoor hij kwetsbaarder

gevonden worden.

wordt. Deze gedachte heeft veel impli-

Naast deze intramusculair gerichte

caties voor revalidatie na hamstring-

patronen moeten de hamstrings ook

blessures, o.a. dat in de revalidatie een

in complexe intermusculaire patronen

uitgebreid herstelprogramma voor de

getraind worden. Hierbij staan naast

coördinatie van het totale beweegpa-

de werking van de hamstrings de be-

troon nodig is.

heersing van de bekkenkanteling (lees:

Ook voor prestatief trainen heeft het

rompstabiliteit) en de samenwerking

model gevolgen. De hamstrings moe-

van hamstrings en kuitspieren bij

ten specialistisch getraind worden

kniestrekking centraal. Dit kan zowel

voor isometrische contracties en voor

in complexe krachttrainingvormen als

het elastisch retourneren van rek. Dit

in loopscholing gebeuren. Lopen over

betekent dat de kern van de hamstring

wisselende ondergronden kan bijvoor-

training dient te bestaan uit maximaal-

beeld bijdragen aan het verder diffe-

kracht trainingen bij optimum lengte.

rentiëren tussen attractor en fluctuatie

Range of motion training, zoals aan

functies.

een legcurl apparaat, zijn dan uit den
boze. De maximaalkracht training
dient te worden gecombineerd met het
trainen van de elastische werking van
de hamstrings door slagbelastingen
(ook weer bij optimum lengte).
Om te garanderen dat er bij optimumlengte wordt belast moet de oefenstof
aan twee criteria voldoen (zie figuur 5):
– De hamstring moet in de oefening de
heup willen strekken en het strekken
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