Tekst: Jeroen van Hasselt en Noartje van Hasselt Daems

ffiffi

mru

ffi ffiï
lnleiding

m. sadorlus), dit bij een dikte van 10-80 Ínicrometer.

Eén ding hebben
we als kinesiologen

ln de spierceilen liggen ange draden, de nyohb

gemeen: we werken
met spieren,ln onze
daselijkse praktijk

die elkaar afwisselen. Hierdoor onistaat de karakieristieke
dwarse streping van de skeletspiercellen. Deze actr'ne ên
myosine kunnen ln e kaar schuiven. Hierdoor worden de
myoÍbrj en korier, en daarmee ireki de spier samen.

l Êi. Ze
bF.t"ar voo.rdrê k irrwêê êrwrrêr. rcrine er -nyo.ine.

helemaalop de reactie
wat er zoalgebeurt in
ons universum. Het
is zo vanzelÍsprekênd

),

dat we waarschijnlijk
zelden stilstaan bij hoe
spieren precies doen

kinesiologie gebruiken
we de spierspoeltjes b'j
de voortesten, en staan
er meestal niet bijstil
dat deze spierspoeltjes
bii iedere spiertest

actinefilamenten zjln wat d un ner de myosinefilamenten
wèt dikkêr "'r dd"'door dor(ê'der onder êên Ír . o\coop
Ook hebben de myosinefilamenten een soort'kopjês'aan
de zijkant.
ln rust liggen de actine en myosine we wat in e kaar
geschoven, maar z;jn niei vasi met e kaar verbonden
en kunnen vrij uit e kaar schuiven als de spiercel wordt
uitgerekt. Wordt de spiercelgeactiveerd, dan grijpen de
(opjes vên de mvosine de actr'ne, en trekken zich naa r
bin nen. De mvosine 'k imt' met de kopjes als handjes langs

spelen. Bij dezê een

dê actine a sof dat een adder is. Over de hele engte van
de myofibrilschuiven zo de actjne en myosine in e kaat

rêis door dê wêrêld ván

myofibrillen, actine,
myosine, synergisten

Lle írphouvÍ van

ÊêÍ stir:r

We beginnen met een reis naar de microscopische
wereld van het binnenste van de spierce en. Bijna alle
skeletspieren van ons ichaêm zijn opgÊbouwd volgens
het volgende basismodel. Onder een rnicroscoop hêbben
skeletspieren een typerende dwarse streping, daarom
worden ze ook we dwarsgestreepte spieren genoemd.
Een typische skelêtspier is aan beide uiteinden door
bindweefsel verbonden Ínet het skelet, er wordt geheel
omsloten door een b ndweefsellaae, de spiefascie of hei
epimysium. Dêarbinnen liggen bundels splervezels, dê
fasciculi, die elk zijn omgeven door een bindweefsellaag,
het pêrimysium. De spiervezels zijn lanee, zeer
gespecialiseerde cellen, die kunnen samentrekken. Bij
cellen denk je meesia aên microscopische afrnetingen,
maar deze spjerce en kunnen wel48 cm ang worden (ln de
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Zoa s gêzegd, bestaan de myofibrillen uit een afwjsse ing
van actine en myosjne. Zowel actrne als mvosine
vormen lange filamenten, die naast elkaar liggen. De

waardoor deze korter wordt. Komt de spier tot rusi, dan
dlen de ^lyosrnekopleg os e r lur rer de àct ne e1 rvosrrê
weer ult elkaar setrokken worden en krijst de Ínyofibril zijn
ontspannen lÊngtê weer terug.
5pieían ifl groeÍr€n
Ult bovenstaande tekst b ijkt dat een spier alleen maar
kên trekken. Hardertrekken, zachier trekken, niet trekken.
Maar duwen zit êr niêt in. Eén spier kan dus eigên ijk
niet veel. Hij kan verkorten, maaT om weeT te verlengên
heeft hij hulp nodlg. Daarom werken spieren altijd
samen. Als je het over een bewegine hebt, is de agonist
de spier dle de beweging uitvoert. Spiêren diê de agonist
ondersteunen worden synergisten genoemd, spleren die in
de tegenovergestelde rlchting irekken worden antagonisten
geroemd. Aniagonisten worden vaak'tegenwerkers'
genoemd. Toch is het zeker geen tegenwerken wat ze
doen; dankzij de antasonist kan de asonist zijn bewesins
gêcontroleerd uitvoeren.
De termen agonist, antagonist en synergist

zijr namen die

wij mensen verzonnen hebben om te kunnen vertellen hoe
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de spieren ons bewegen. Het Llchaam kent geen spieren die
typische agonisten of antagonisten zijn, en wie we ke ro

heeft hangt af van de beweging waarover we het hebben.
Zo is bij hei buieen van de elleboog de m. biceps een
agonist Ên dÊ m. triceps een antagonist. Bij het strekken
van de elleboog is het net andersom. Én bij het indraaien
van een schroef (met de rechterhand) is de bicêps een
agonist en dezelíde triceps een synergist. Het lichaam
gebÍuikt spieren altijd in groepen, om samen een beweging

om uit ie puzzelen welke rollen worden uitgevoerd door
welke spieren is het nêtuurlijk van belang om de anatomie
van de botten en spieren goed te kennen. Daarnaast is het
belangrijk om rekening te houden met andere krachten
dan spierk€cht, ln het bijzonder met de zwaartekracht.
Zo is bij het zjjwaarts opti en van de arm de m. deltoideus
een agonist en bijvoorbeeld de m. latissiÍnus dorsi
een antagonist. Bij het langzaam lêtên zêkken is de Ín.
deltoideus nog steeds een agonist; hil aat de arín angzaam
'vieren'. Omdat de zwaartekracht meer dan voldoende is
om de arm naar beneden te trekken, hoeft de Ín. latissimus
dorsi niet in actie te komen. Als iemand problemen heeft
Ínet deze beweging, is het ook niet direct wêarschijnlijk dat
dit komt door eên probleem met die m. latissimus dorsi.

Aansturing van spieren
Een spier moet natuurlijk'weten'wanneer hij in actie
moet komen. n hei lichaêm worden de spieren vanuit het
centrêle zenuwstelse aangestuurd. ln hei ruggenmerg
zitten zenuwcellen waarvan de uitlopers via de zenuwen
naar de spieren gêan. Op het moment dat ín het centrale
ze'rdwsrelse let beslurt geronen wordr dar eer 5pre
geactiveerd moet worden, wordt een signaa naar dê
zenuwcellen gestuurd die verbonden zijn met die spier Via
de uiiiopers van deze zenuwcellen worden de spiercellen
geactiveerd,
Nu werken zenuwcellen en spiercellen via het'alles of
niets' principe. Ze staan aan of uit. Om toch gedoseerd
kracht te kunnen ?etten. worden meer oÍ minder
spiercellen aan of uit gezet. Als je voorzichtig iets zwaars
optit, worden er eersi steeds meer spiercellen aan gezet,

ze samen genoeg kracht leveren om hei voorwerp
op te tillen. As je het weervoorzichhg neerzet/ woÍden
er steeds minder spiercellen aangezet, waardoor de

totdat

spierkracht afneemt.

ln het voorbeeld hierboven ortbreekt nog een belangrijke

*l-dlel 1er gevoÊ . Hêr zê'rLw\rFl.e ret \pierer rn
beweging, en om dit gecoórdinêeÍd te doen moet er
inforrnatie terugkomen van de spleren over wat en hoe ze
bewegen. Dii heet proprioceptie of zelfwaarneming. ln het
bewegingsapparaat bevinden zich twee be angrijke typen
zintuigên: de spierspoeltjes en de Golgi-peessensoren.
Mei deze twêe sysieÍnen kan het centraa zenuwstelsel
voe en hoe het lichaam beweegt en in de ruimte staat, en
als dat nodig is actie ondernêínen (in beweging komen), en
wrdrremen wêt de íesJkere'rde bewêgirg i'.
Spierspoeltjes
ln alle ske etspieren zitten spierspoe ties. Deze nemen waàÍ
hoe lang een spier is, hoe die lengte verandert en hoe snel
dit gaat. Deze informatie geven ze door aan het centrale
zenuwste sel. ln het ruggennrerg wordt dit doorgesiuurd
naêr de hersenen, zodai we ons bewust kunnen worden
van de bêweging, en tegelijkertijd wordt deze informatie
o e(. oooígegevê1êàr da Tpnuw' ellen die dF .pie'

Stel, iemand staat met de arm gestrekt opzij en houdt een
emmer vast. De zwaadekracht trekt de emmer en de arm
naaÍ beneden. Om deze positie vast te houden moeten de
spieren precies even hard naar
boven trekken. Nu kornt er iernand
langs en die gooit een baksteen
ln de emmer. Dii extra gewicht
trekt de aÍm harder naar beneden
en als de spieren niet zouden
reageren/ wint de zwaartekracht
en gaa! d€ êrm naar beneden.
Toch is dit niet wat er gebeurt:
dê arm gaat een k ein stukje naar
beneden, d€ spierspoe tjes ln
de spieren nemen dit waar en
stuÍen deze informatie naêr het
ruggenm€rg, en nog voordat de emmerdrager zich ervan
bewust is dat er iets is veranderd, trekken de spieren harder
en b iiven emmer en baksieen hoogMaêr, dan blijkt de eÍnmer niet berekend op het gewicht
van de bêksteen en breekt van het handvat at Als er weer
niets zou veranderen, ?ouden de spieren nu vêelie hard
blijven irekken en de arm omhoog vliegen. Ook dit gebeurt
nieti de arm komt i€is omhoog, de spieren worden iets
korter, de spierspoeltjes in de spieren voelen dit en sturen
deze informatie nêar het centrale zenuwstelsel en weer,
voordat de (inmidde s ex )emmerdrager zich ervan bewust
is, worden de spieren gereÍnd, trekken minder hard, en de
arÍn blijft op zijn plek. >
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Dit is precies wat we binnen de kinesiologie doên als
we de spierspo€ltles riranipu eren. Als we in de spier
knljpen, maken we ze korter Dê spiêrspoeLtjes nemen
deze verkorting waar en sturen dit naar het cêntra e
zenuwstelsel, precies zoals op het moment dat de emmer
losbreekt. ln reactie wordt de spier geremd en zê bij tesien
wat zwakker worden. Andersom, als we de spierspoe tjes
weer langêr maken, gevên ze dit slgnaa door, en als reactje
zal dê spier terugtrekken, met andêre woorden, weer

Myosine

De kniepeesrefex (Ínet een hamertje net onder de
knieschijf) is ook een splerspoêlreflex. Door de tik met de
en..hdn_e wo dter eer lo tÍJl_eàènde .piêrCêgêvFr
lnclusief spierspoeltjes. Deze nemen dlt waat sturen het
naaÍ het ruggenínerg, en vandaaruit wordt het signaêl naa r
de spier ceeeven: 'terugtrekken' en de spier geeft een kort
ruklê terug.

G iti feír!i"..rrrfen
colgi peessensoren bevinden zich (zoals de naam al zegt) in
de pezen, bij de oorsprong en aanhechting vên de spleren,
en zijn gevoelig voor spannlng. Ze voe en hoe hard een
spier trekt. WaaÍ sp erspoeltjes gebruikt worden om de
beweging te coórdineren, ziln de peessensoren meer voor
de extremen. A s een soort overdrukvÊntie voorkomen
ze dat spieren hun eigen pezen kapot trekken, of dat twee
spieren als een dioot tegen e kaar in gaan werken.
A s er (hard) aan een pees seirokken wordt, worden de
peêssênsoren gêactiveerd. Dêze geven hun signalen door
aan het ruggenmerg/ waar de bijbehorende spier wordt
geremd. Hierdoor wordt voorkomen dat bijvoorbee d een
enthousiaste m. quadiceps zijn eigen pees kapottrekt
(waartoe die fysiek absoluut in staat is).
De enige pees dle het Ínet enige regelmaat begeeft, is de
êchillespêes. Dit heeft tê maken met de tijd dle het signaal
nodig heeft om van de achillêspees naa r het ruggenmerg
in de onderrug te reizer, en daarna terug naar dê Ín.
gastrocnemius en m. soleus. Zeker a s het been koud is
kan het gebeuren dêt dit tê lang duufi en de pees a kapot

getrokken ls.
Hèt recept voor een achillespeesruptuur z et er ongeveer
a s volgt uitl
Ga eerst fanatiek een explosieve sport, zoals tennis of
squash, spe en en zorg datje ergoed in wordt. Vervolgens
houd jê er een aantaljaren mee op, zodat spiêren en
vooral pezen weer minder sterk worden, Nê een tiental

Rust
en natuuÍ ijk een paar beroekjes aan de p aatselijke
\ 1êioloo8 Vergeer dèn voo'êl r er dê rpá, -iêvê \p êrê r.

l{;nL:iioi,)dit!, !Finrsp*(lljes en ÊDtríi jreerre, rorÊll
Als je weet hoê spiêrspoeltjes en peessensoren werken, ls
meteen d uide ijk wat de verschillen zijn als je er mee weÍkt
in de kinesio og ie p ra ktijk:
Spierspoe tjes zitten in de spie(buik) en reageren op
beweging. Wilje ze manipu eren, moet je in hei midden
!or dê (p'er . tn e r rr de e'rgreí cl^-1g ván d" .pi-l
bewegên. Harder knijpen in de spier doet voora meer
pijn, Illaar stimuleert de spierspoeltjes niet êxtra. Sneller
bewegen stimuleert de spierspoe tjes wel. Door ze anger te
maken zal de spier terugtrekken (sterker worden), door ze
te verkortên zal de spler ontspannen (zwakker worden).
Peessensoren zitten in de pezêr aên het uitêinde van de
spierbuik en reageren op dru (. Hier heeft het wel dege ijk
zln onr meer kracht te zetten, terwlj sne heid weer niet
aan deze peessensoren is besteed. ze worden geactiveerd
door eraan te trekken en remmen (verzwakken) dan julst de
spier. Door zê in elkaar te duwen worden ze minder actiet
waêrdoor de spier weer sterker wordt. i:j
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de aangeleerde reflexen nog prima functioneren. tvlaar a s
dan een bal net wat te ver valt, blijken de pezen niet meeÍ
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niei nodig, want zo fanátiek ben je niet Íneer (en dit zorgi
voor een mooi koe been). EenÍraa in het spel blijkt dêt
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http //.ohmons.wlklmed a.ors/wiki/File:Human skeleta musce
TEM.jpg

zo sterk als voorheen, Je neeÍnt een reuzensprong en zet

tevee spanning op de achillespees. De golgi peessensoren
voelen dit en schÍeeuwen: "Pas opl" naar het ruggenmerg.
Maar voordat dit signaa daar is aangekomen en de m.
gastrocnemius is eeremd, is hêt kwaad ê Ceschied en de
achillespees geknapt... Wat rest is een operahe, reva idatie,
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