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Een quadricepsfunctie-vermijdend looppatroon
Referaat naar aanleiding van artikel: Paul Kline. Rate of 
torque development is the primary contributor to quadriceps 
avoidance gait following total knee arthroplasty 

John Branten

De aanleiding
Paul Kline c.s. publiceerden in de Gait and Posture 
van vorig jaar een artikel over iets wat in het Neder-
lands waarschijnlijk een quadriceps-vermijdend loop-
patroon zou moeten heten en na een total knee ope-
ratie kan ontstaan (1). Deze quadricepsgang is een 
compensatoir looppatroon dat voorkomt als de qua-
driceps niet sterk genoeg is.
Bij een relatief zwakke quadriceps past het lichaam 
op twee belangrijke manieren de coördinatie aan om 
toch een veilig looppatroon te kunnen realiseren. Ten 
eerste blijft de knie tijdens midstance meer gestrekt 
dan normaal het geval is. Omdat de knie meer ge-
strekt blijft, heeft de quadriceps minder kracht no-
dig om de knie tijdens de standfase van het gaan ge-
strekt te houden.

Een andere coördinatieve aanpassing bestaat uit het 
meer gebogen houden van de romp. Hierdoor komt 
de loodlijn uit het zwaartepunt van de romp meer 
voor of aan de voorzijde van het kniegewricht te lig-
gen. Het gevolg hiervan is dat de knie automatisch 
meer in extensie wordt gehouden en dat goed sta-
biliseren van de knie voor de relatief zwakke quadri-
ceps gemakkelijker wordt. Samenvattend heeft een 
cliënt met een quadriceps vermijdend looppatroon 
iets meer flexie in de romp en een iets meer gestrekte 
knie tijdens de midstance van het geopereerde been.
Bovenstaande leidt volgens Kline c.s. tot een asym-
metrische gang, waarbij de benen niet gelijkmatig 
worden belast. Dit leidt tot meer pijn en een lagere 
kwaliteit van leven na plaatsing van een knieprothe-
se.

Het viel Kline c.s. op dat een aantal cliënten na een 
total knee operatie relatief lang een compensatoire 
quadricepsgang bleven vertonen, zelfs als de revali-

datie na de knie-operatie is afgerond en de mensen 
alweer geruime tijd zelfstandig functioneerden. Kline 
c.s. meldden op basis van eerder onderzoek: ‘Limited 
knee flexion excursion may lead to compensations 
from other muscle groups and result in persistent mo-
vement dysfunction’. De motorische beperking leidt 
tot een compensatiepatroon en deze twee houden 
elkaar in stand.

Kline c.s. formuleerden de volgende onderzoeks-
vraag: ‘Wat zijn de belangrijkste veroorzakers van de 
quadricepsgang na een total knee operatie?’

Het onderzoek
De onderzoeksopzet
Om helder te krijgen welke mechanismen invloed 
hadden op de quadricepsgang onderzocht Kline c.s. 
24 cliënten (40 tot 90 jaar oud) die een eenzijdige 
knieprotheseplaatsing hadden ondergaan na gon-
artrose. Drie en zes maanden na de operatie onder-
zochten zij met behulp van een Biodex onder andere 
maximale kracht en tempo van krachtopbouw, ook 
wel rate of torque development genoemd, van de 
quadriceps, heupabductoren en heupexorotatoren, 
de five times sit to stand test en de biomechanica 
van het lopen door middel van een driedimensiona-
le loopanalyse. Daarnaast werd gebruik gemaakt van 
de vragenlijst (KOOS), die de aanwezige kniepijn en 
ADL-vaardigheid in kaart bracht.

Al naar gelang de data normaal waren verdeeld (vast-
gesteld met een Shapiro-Wilk test) werd statistisch 
een gepaarde t-test of een Wilcoxon Signed Rank 
test gebruikt om relevante verschillen en correlaties 
op de verschillende meetmomenten te onderzoeken. 
De p-waarde werd op 0,05 gesteld.
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Resultaten en conclusie
Uit de analyse bleek dat de aanwezigheid van een 
quadricepsgang na drie maanden het meest samen-
hing met een relatief langzame opbouw van kracht 
van de quadriceps en het hebben van relatief veel pijn 
in de geopereerde knie. Na zes maanden is opnieuw 
de relatief langzame opbouw van kracht van de qua-
driceps opvallend bij proefpersonen met een quadri-
cepsgang, maar blijkt ook dat de proefpersonen met 
een quadricepsgang relatief sterke heupexorotatoren 
hebben. 

Vertaling naar de praktijk
Een quadricepsgang is minder bekend dan de com-
pensatiepatronen bij de heupinstabiliteit, zoals de 
Duchenne en de Trendelenburg. Een verklaring 
hiervoor zou kunnen zijn dat de snelheid waar-
in de symptomen van de quadricepsgang optreden 
en weer verdwijnen veel groter is. Bij ouderen is de  
stapfrequentie ongeveer 50 stappen per minuut (2). 
De midstancefase duurt per been dan enkele tienden 
van een seconden, terwijl de periode dat een Tren-
delenburg of Duchenne optreedt al gauw drie keer 
zo lang is. Daarnaast zijn de rompbewegingen die bij 
heupinstabiliteit horen veel eenvoudiger waar te ne-
men door de fysiotherapeut dan een knie die iets te 
weinig in flexie blijft tijdens mid-stance. Dat geeft de 
fysiotherapeut meer kans om een heupinstabiliteits-
beeld te signaleren dan een quadricepsgang. Gebruik 
maken van een eenvoudig hulpmiddel als videoanaly-
se lijkt dan erg wenselijk, maar mogelijk is een driedi-
mensionale loopanalyse met geplakte markers op al-
lerlei anatomische referentiepunten op een loopband 
zoals Kline c.s. gebruikt onmisbaar voor een goede 
diagnose. Dat is voor de dagelijkse praktijk erg lastig.
Opvallend in dit artikel is dat dit afwijkend gangpa-
troon lang kan blijven bestaan. Alhoewel compensa-

tiemechanismen over het algemeen leiden tot meer 
zelfstandigheid, hangt de quadricepsgang volgens 
Kline c.s. ook samen met meer postoperatieve pijn 
in de knieregio en daarmee ook tot een lager belast-
baarheidsniveau dan eigenlijk haalbaar zou kunnen 
zijn. 

Ook interessant is de rol van de heupexorotatoren 
in deze onderzoeksgroep. Veel kracht in deze spier-
groep hangt samen met de aanwezigheid van de 
quadricepsgang.
De auteurs vermoeden dat dit komt doordat deze 
proefpersonen in hun dagelijkse functie de functio-
nele belasting van de knie verschuiven naar de heup. 
In een gesloten keten tijdens de standfase van het 
been, zijn de heupexorotatoren biomechanisch ge-
zien goed in staat om de knie te strekken en te sta-
biliseren. Hierdoor wordt de knie tijdens functioneel 
bewegen underloaded belast. Door de relatief lage 
belasting van de quadriceps in het compensatiepa-
troon neemt de quadricepskracht onvoldoende toe 
door functioneel bewegen. Hierdoor zal deze niet 
ten volle in kracht herstellen. Anders gezegd: tijdens 
functioneel bewegen helpen de heupexorotatoren 
de  tekort schietende quadriceps. De quadricepsgang 
blijft daarmee, zoals Kline c.s. in hun onderzoek laten 
zien, bestaan.

Een laatste opmerking nog over het tempo van 
krachtsopbouw. Er bestaat groeiende evidence dat 
het tempo van opbouw van kracht, zeker ook voor 
de quadriceps, een rol speelt bij het herstellen van 
een optimale functie zowel bij op een hoger moto-
risch niveau functionerende ouderen als bij kwetsba-
re ouderen, zoals bijvoorbeeld bij balanscontrole na 
struikelen (3). Idealiter wordt tempo van krachtsop-
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bouw geïsoleerd getraind met hoge bewegingsnel-
heden (in de literatuur wordt gesproken over bewe-
gingssnelheden van 240 graden per seconde) (4). 
In de complexe geriatrie lijkt het trainen van snelle 
krachtsopbouw met dergelijke bewegingssnelheden 
wat problematisch. Vooralsnog lijkt het tempo van 
krachtsopbouw echter sterk samen te hangen met de 
aanwezige maximale kracht (5). Die maximale kracht 
is gelukkig goed geïsoleerd trainbaar (6,7).

Dit artikel raakt aan een interessante discussie over 
afwijkingen in de motoriek van ouderen. We hebben 
misschien de neiging om in afwijkende motoriek, 
primair een afwijking van de normale coördinatie te 
zien. Deze afwijkende coördinatie wordt vaak het 
belangrijkste aangrijpingspunt van de behandeling. 
Vaak is er echter geen sprake van een afwijkende co-
ordinatie, maar van een slimme coördinatieve aan-
passing van het lichaam aan een onderliggend pro-
bleem, zoals bijvoorbeeld bij de quadricepsgang. Het 
ligt dan mogelijk meer voor de hand dit achterliggen-
de probleem als primair probleem te zien en dat aan 
te pakken. Kline c.s. suggereren dit in hun conclusie: 
‘Implementing strategies to maximise quadriceps rate 
of torque development may improve gait and early 
functional outcomes after total knee arthroplasty’.

Kennelijk is dagelijks zelfstandig functioneel bewe-
gen onvoldoende prikkel om het achterliggende 
probleem, de snelheid van de krachtsopbouw in de 
quadriceps, op te lossen. Tijdens functioneel bewe-
gen en trainen lijkt een cliënt rondom zijn probleem 
heen te bewegen om maar zo zelfstandig mogelijk te 
zijn. Functioneel trainen lijkt daarmee niet het beste 
middel om het probleem op te lossen, omdat de oe-
fenprikkel niet gelokaliseerd genoeg is.

In de recente literatuur zijn er voldoende bronnen 
te vinden die dit lijken te ondersteunen. In deze on-
derzoeken wordt goed gedoseerde en goed geloka-
liseerde, geïsoleerde krachttraining toegevoegd aan 
functionele trainingsvormen bij relatief al zelfstandig 
functionerende ouderen om tot een beter effect te 
komen (8–11).

Samenvattend
Compensatiestrategieën zijn meestal erg nuttig om-
dat ze bij een beperkte motoriek toch een mate van 
zelfstandigheid kunnen opleveren. Kline c.s. en an-

dere auteurs leren ons dat functionele training al-
leen, regelmatig een onvoldoende prikkel geeft om 
het achterliggende probleem op te lossen. Vaak zal 
dat ook niet nodig zijn, maar een compensatiestra-
tegie belast structuren op een manier waarop ze 
niet zijn berekend. Kline c.s. correleert bijvoorbeeld 
de quadricepsgang met een hoger pijnniveau. Daar-
naast zorgen veel compensatiestrategieën voor een 
onregelmatig, wat mankend, looppatroon. Hiervan 
is bekend dat hierdoor een hoger valrisico ontstaat 
(12,13). De fysiotherapeut zal per cliënt een zorgvul-
dige afweging moeten maken in hoeverre het wen-
selijk is een compensatiestrategie te accepteren, of 
misschien toch proberen de achterliggende oorzaak 
op te lossen.

Bij problemen, zoals kniepijn, langere tijd na een to-
tal knee operatie zou de fysiotherapeut kunnen zien 
of er sprake is van een krachtsvermindering van de 
quadriceps van het aangedane been. Bij deze kracht-
vaststelling lijkt de MRC schaal bij de 4 en 5 score niet 
sensitief genoeg, gebruik van een handhelddynamo-
meter of vaststellen van 10RM-waarde van beide 
knieën met behulp van een pulley lijken handiger. Bij 
een duidelijk verschil ten nadele van de geopereerde 
kant valt te overwegen om in ieder geval geïsoleerde 
krachttraining van de zwakke quadriceps in de be-
handeling op te nemen.
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