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Sarcopenie wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van kwetsbaarheid en van beperkingen 
bij ouderen. Krachttraining is een veel gebruikte en goed gedocumenteerde interventie bij de revalidatie 
van ouderen. Trainen met een relatief hoge intensiteit is waarschijnlijk de meest effectieve manier van 

krachttraining. Meestal wordt een belasting van 8-10 Repetition Maximum (RM) gebruikt. Gewoonlijk wordt 
een 10RM-belasting gedefinieerd als 80% van de 1RM. Er bestaat echter twijfel of dit voor alle verschillende 
cliënt-groepen geldt. Dit artikel onderzoekt de verhouding tussen de 1RM- en 10RM-waarde in een populatie 
kwetsbare ouderen en of deze 1RM-10RM-ratio verandert ten gevolge van training. In totaal werden 21 
deelnemers in deze studie opgenomen. De gemiddelde verhouding tussen de 1RM- en 10RM-belasting was 
30,81% (SD 11,28%, range 3,11-54,96%).
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Inleiding
Sarcopenie wordt gezien als een van de belangrijk-
ste oorzaken van kwetsbaarheid en  beperkingen bij 
ouderen (1–5). Mede hierdoor is krachttraining bij 
ouderen een veel gebruikte en goed gedocumen-
teerde interventie (6–10). Geïsoleerde krachttraining 
verhoogt de maximale kracht en verbetert de functi-
onele mogelijkheden zowel in een verpleeghuispopu-
latie (11,12), als in een oudere ziekenhuispopulatie 
bij bijvoorbeeld total knee (13) of total hip revalida-
tie (14). Vooral de m. Quadriceps lijkt een belangrijke 
spier te zijn bij kwetsbare ouderen omdat de kracht 
van deze spier significant correleert met de kwaliteit 
van belangrijke functionele vaardigheden zoals lopen 
(15–18), opstaan uit een stoel (19–22), balans (23–
25), loopsnelheid en traplopen (26–28). In enkele on-
derzoeken werd krachttraining (soms in combinatie 
met conditietraining) beoordeeld als een effectieve 
interventie om het begin van kwetsbaarheid te ver-
tragen, de algehele fysieke toestand te verbeteren en 
beperkingen door sarcopenie te voorkomen (29–32). 
Ten slotte toonde Hasegawa (c.s.) aan dat de grootte 
van de beenspierkracht ADL-onafhankelijkheid voor-
spelt (33). 

Hoewel de optimale dosis, en vooral de optimale 
trainingsmethode, om het grootste trainingseffect te 
verkrijgen nog steeds onderwerp is van onderzoek 
(34,35), is het zeer waarschijnlijk dat krachttraining 
met een relatief hoge intensiteit het meest effectief 
is (6,7,12). Meestal wordt een 8-10 Repetition Maxi-
mum (RM) gebruikt (29). De 10RM-trainingsdosis 
wordt meestal gedefinieerd als het gewicht waarmee 
de cliënt tien keer een  gevraagde beweging kan uit-
voeren voordat vormverlies optreedt. Een 10RM is 
naar verluidt ongeveer 80% van de 1RM-belasting 
(36).

Binnen stichting de Waalboog in Nijmegen is kracht-
training van de onderste extremiteiten de meest ge-

bruikte interventie om de functionele mobiliteit te 
herstellen. De behandelingen richten zich dan ener-
zijds op herstel van het opstaan, lopen en gaan zit-
ten en anderzijds op evenwicht en valpreventie.  Deze 
aanpak is beschreven in het Waalboog Looprevali-
datie en Valpreventie Model (37). Binnen dit model 
worden de m. Quadriceps, de korte heupabducto-
ren en de m. Tibialis Anterior volgens protocol ge-
traind (drie keer per week met drie series van tien 
contracties met een trainingsbelasting van 8-10RM). 
Als de tiende contractie door de patiënt kan worden 
uitgevoerd zonder spiervermoeidheid of compensa-
tie, wordt de trainingsbelasting verhoogd totdat een 
nieuwe 10RM-belasting is gevonden. Deze nieuwe 
10RM-belasting wordt ingevoerd in een klinimetri-
sche database. Tijdens de volgende krachttraining 
wordt de patiënt getraind met behulp van de laatst 
genoteerde 10RM trainingsbelasting (38,39). Bij elke 
training worden functionele prestatiescores gemeten 
en geregistreerd met behulp van het Functioneel Mo-
biliteitsprofiel (FMP) (40,41) en de Staplengteschaal 
(SLS) (41,42). 

In een klinische situatie worden er twee technieken 
gebruikt om de 10RM-trainingsdosis vast te stellen. 
1) De fysiotherapeut meet de 1RM met behulp van 
een handheld dynamometer en berekent 80 procent 
van de 1RM om een 10RM-trainingsdosis te verkrij-
gen. 1RM-krachtmeting met een HHD  is valide en 
betrouwbaar gebleken in een (kwetsbare) oudere po-
pulatie (43,44).
2) Een tweede methode om de 10RM-last te bepalen 
is de trial-and-error methode waarbij de fysiothera-
peut proefondervindelijk de maximale trainingsbelas-
ting vaststelt waarmee tien herhalingen mogelijk zijn 
zonder te veel vormverlies (kleinere bewegingsuit-
slag, te veel compensatie). In ons verpleeghuis wordt 
deze laatste methode toegepast. We onderzochten 
de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de tri-
al-and-error methode voor de heupabductoren en 
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vonden deze uitstekend (0,96, p <0,001) (45). Deze 
methode is, van beide methoden hierboven beschre-
ven, de enige methode die een echte 10RM-waarde 
vaststelt zonder gebruik te maken van de regel dat 
een 10RM-last ongeveer 80% van een 1RM is. 

Echter, in een casestudy  in onze instelling werden 
1RM waarden vastgesteld met een Handheld Dyna-
mometer (HHD) en 10RM met behulp van de hier-
boven beschreven trial-and-error werkwijze. Uit de 
verzamelde gegevens bleek dat de gemiddelde 1RM-
10RM-ratio voor de mm. Quadriceps van beide be-
nen bij aanvang van de quadricepskrachttraining 
7,78% was en na drie weken was gestegen naar 
22,6% (46).

Dit leek in strijd met de wijdverbreide mening dat 
een trainingsbelasting van 10RM ongeveer 80% van 
de maximale kracht (1RM) is. Verder lijkt er sprake 
te zijn van een trainingseffect door de toename in 
1RM-10RM-ratio. In de literatuur zijn meer bronnen 
te vinden die de relatie onderzoeken tussen 1RM- en 
10RM-trainingslasten. In 2011 onderzocht Arazi de 
relatie tussen een gekozen percentage van de 1RM 
en het aantal realiseerbare herhalingen bij getrainde 
en ongetrainde mannen (47). Arazi stelde vast hoe 
vaak zijn proefpersonen een last van 75%, 85% en 
95% van de 1RM konden verplaatsen tijdens drie 
verschillende oefeningen (back squat, bench press en 
arm curl). Arazi vond bij sommige oefeningen signi-
ficante verschillen tussen getrainde en ongetrainde 
mannen, het aantal herhalingen blijkt in zijn onder-
zoek bij een zelfde RM-niveau toe te nemen met de 
getraindheid. Hij merkte ook dat voor de 75% en 
85% van de 1RM-krachtsniveaus het gemiddelde to-
tale aantal herhalingen varieerde tussen oefeningen 
en tussen individuen. Arazi toonde aan dat de rela-
tie tussen het percentage van de 1RM en het aan-
tal haalbare herhalingen niet vaststaat. Zo lijkt voor 
sommige oefeningen het aantal haalbare herhalin-
gen afhankelijk te zijn van het trainingsniveau van de 

proefpersoon of van de hoeveelheid spieren en totale 
spiermassa. Ook Shimano stelde in 2006 een verband 
vast tussen de spiermassa van onderzochte spiergroe-
pen en het mogelijke aantal herhalingen (48). 

Bovenstaande bevindingen suggereren een meer 
complexe relatie tussen 1RM-10RM-ratio dan het 
eenvoudige en rechttoe rechtaan axioma dat de 
10RM-oefenlast altijd 80% van de 1RM-waarde is.

We voerden een beperkt praktijkonderzoek uit om 
verder licht te werpen op deze materie. Voor ons on-
derzoek hebben we de volgende vraagstellingen ge-
formuleerd.

	J Wat is de gemiddelde verhouding tussen een 
1RM- en 10RM-belasting van de m. Quadriceps 
in een kwetsbare verpleeghuispopulatie? Wat 
is de standaarddeviatie en de range van deze 
ratio?

	J Verandert de 1RM-10RM-ratio van de m. 
Quadriceps als gevolg van training? 

Methode
Proefpersonen
De proefpersonen werden geselecteerd uit door de 
specialist ouderengeneeskunde doorverwezen bewo-
ners naar de afdeling fysiotherapie in verband met 
transferproblemen (opstaan uit een stoel, lopen en 
veilig gaan zitten) en verhoogd valrisico.

Onze inclusiecriteria waren: 1) proefpersonen wor-
den behandeld met krachttraining van de m. Quadri-
ceps,  2) proefpersonen moeten fysiek en cognitief in 
staat zijn om tests uit te voeren (vastgesteld door een 
specialist ouderengeneeskunde).
Als exclusiecriteria gebruikten we 1) pijn of medische 
aandoeningen die testen onmogelijk maken en 2) af-
wezigheid van een informed consent (verstrekt door 
de proefpersoon of door een naast familielid of man-
telzorger).

Testprocedure
Het onderzoek is goedgekeurd door de lokale Me-
disch Ethische Commissie van Stichting Waalboog. 
Gedurende een onderzoekperiode van twaalf weken 
werden alle geïncludeerde proefpersonen zo moge-
lijk driemaal getest, met een interval van drie we-
ken. Ook als tijdens deze onderzoeksperiode nieuwe 
proefpersonen werden doorverwezen naar de afde-

… gemiddeld is een 10RM-oefenlast 
maar 30,81% van de maximale 
kracht bij kwetsbare ouderen …
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ling fysiotherapie en zij voldeden aan de inclusiecrite-
ria, werden ook zij ook toegelaten tot dit onderzoek. 
De proefpersonen werden getest in de eerste week 
na toelating tot ons onderzoek (t = 0) en na een peri-
ode van drie (t = 1) en zes weken (t = 2).

De 1RM-krachttesten zijn uitgevoerd door twee stu-
denten (FvdG en MG) van de opleiding fysiotherapie 
van de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN). De 
1RM-waarde werd gemeten met een Handheld Dyna-
mometer (Microfet, Biometrics, Nederland). Er werd 
een testprocedure ontwikkeld met behulp van een 
“break” -methode, gebaseerd op eerdere beschrijvin-
gen van Bohannon (44) en Wang (49).

Voor de beoordeling van 1RM-waarden zat de proef-
persoon in een stoel met heupen en knieën in 90 gra-
den flexie. De voeten van de proefpersoon raakten de 
grond niet terwijl de tester op een lage kruk voor de 
proefpersoon zat. Het drukkussentje van de Micro-
fet werd op de enkel geplaatst, aan de voorzijde van 
het talo-crurale gewricht. De proefpersoon werd ge-
vraagd zijn knie te strekken tegen het Microfet-druk-
kussen en de uitgeoefende kracht langzaam te laten 
toenemen. De tester stimuleerde de proefpersoon om 
de knie met maximale kracht te strekken terwijl de 
druk die met de Microfet op de enkel werd uitge-
oefend, werd verhoogd totdat de proefpersoon de 
testdruk niet langer kon weerstaan en de flexie van 
de knie groter werd. De Microfet-score werd geno-
teerd in kilogram. De testprocedure werd twee keer 
herhaald met een minuut rust tussen de krachttests, 
hetgeen een tweede en een derde 1RM-score ople-
verde. Deze procedure werd afwisselend aan beide 
benen uitgevoerd.

Van de drie verzamelde 1RM-waarden werden de 
twee hoogste waarden genomen. Als de laagste van 
deze twee waarden hoger was dan 90% van de maxi-
male waarde, werd de maximale waarde geaccep-
teerd als de definitieve 1RM-waarde. Als de op één 
na hoogste waarden meer dan tien% van de maxima-
le waarde verschilde, werd een vierde 1RM-test uit-
gevoerd om een 1RM-waarde te verkrijgen die dich-
ter bij de hoogste 1RM-waarde lag. Als deze vierde 
meting geen bruikbare waarde opleverde, werd het 
testen gestopt vanwege mogelijke problemen met de 
betrouwbaarheid van de 1RM-meting door vermoeid-
heid. In deze gevallen werd de testprocedure zo snel 

mogelijk, bij voorkeur binnen drie dagen, herhaald.
De 1RM-testwaarden en relevante details van de test-
procedure en aspecten van het gedrag van de proef-
persoon die de testresultaten zouden kunnen beïn-
vloeden (bijvoorbeeld agitatie van de proefpersoon, 
onverwachte verstoringen van de testprocedure, enz.) 
werden genoteerd op een apart formulier. Alle test-
gegevens werden in een gesloten envelop bewaard 
om te worden geopend na voltooiing van de tests.

Na afronding van alle 1RM-tests werden de 
10RM-waarden voor beide benen verzameld uit de 
klinimetrische database van de afdeling fysiothera-
pie. Dit waren 10RM-trainingswaarden voor de beide 
mm. Quadriceps die waren verkregen tijdens regu-
liere krachttraining door een fysiotherapeut van ons 
verpleeghuis volgens de hierboven beschreven proce-
dure (37). De onderzoekers gebruikten de 10RM-trai-
ningswaarde van dezelfde dag als de 1RM-test, of 
van een trainingsmoment dat zo dicht mogelijk bij de 
1RM-testdatum ligt. Ook werd het aantal trainings-
weken voor elk testmoment verkregen uit de klinime-
trische database van de afdeling fysiotherapie.

Statistische analyse
De 1RM-10RM-ratio voor elke m. Quadriceps werd 
berekend door de 10RM-waarde te delen door de 
1RM-waarde en het quotiënt te vermenigvuldigen 
met 100. Zo ontstaan 1RM-10RM-ratio’s in procen-
ten. Van alle 1RM-10RM-ratio’s van de drie testmo-
menten (t = 0, t = 1, t = 2) werden het gemiddelde, 
de standaarddeviatie en de range berekend. Om de 
1RM-10RM-verhoudingen op de drie testmomenten 
met elkaar te vergelijken, werd een gepaarde t-test 
uitgevoerd. Om het effect van training op de 1RM-
10RM-ratio te onderzoeken, werd een Pearson-corre-
latie berekend voor alle 1-10 RM-ratio’s van de linker 
en rechter quadricepsspieren gecombineerd en het 
aantal weken dat de proefpersonen in training wa-
ren. We hebben het significantieniveau gedefinieerd 
als p = 0,05. Alle statistische berekeningen zijn uitge-
voerd met SPSS (versie 22).

Resultaten
In totaal werden 21 proefpersonen geïncludeerd in 
dit onderzoek (zie tabel 1 voor kenmerken). Vanwe-
ge de soms late opname in het onderzoek en de in 
tijd beperkte onderzoeksperiode, werden uiteindelijk 
twaalf proefpersonen driemaal getest
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(t = 0, t = 1, t = 2), zes proefpersonen tweemaal
(t = 0, t = 1) en drie proefpersonen slechts één keer. 
Twee proefpersonen stopten na één testmoment 
om medische redenen. Bij negentien proefpersonen 
werd beide benen getest, terwijl bij twee deelnemers 
slechts één been werd getest omdat er maar één 
been was getraind.

In totaal zijn 93 1RM-tests uitgevoerd. Vier keer 
(4,3% van alle 1RM-tests) moest de testprocedure 
op een andere dag herhaald worden omdat het eer-
ste testmoment geen geldige waarde opleverde (het 

verschil tussen de twee hoogste waarden was gro-
ter dan tien% van de hoogste waarde). De gemid-
delde 1RM-10RM-ratio van alle mm. Quadriceps van 
alle 21 proefpersonen was 30,81 (SD 11,28, range 
3,11-54,96). In onze testpopulatie was het gemiddel-
de aantal trainingsweken 22,9 (SD 45,5, range 2-210 
weken) (Tabel 2).

De 1RM-10RM-ratio, standaarddeviatie en het bereik 
van de 1RM-10RM-ratio van de twaalf proefpersonen 
die op alle drie de testmomenten werden getest, wor-
den weergegeven in tabel 3. Hoewel een toename van 
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de 1RM-10RM-ratio kan worden opgemerkt tussen t = 
0 en t = 2, zijn deze verschillen tussen de groepen mo-
gelijk door een grote spreiding in trainingsduur, niet 
significant (gepaarde t-test: T0-T1, p = 0.239; T0-T2, p 
= 0.072 en T1-T2, p = 0.306 ). Ook leverde de correla-
tiecoëfficiënt tussen de 1RM-10RM-verhoudingen en 
het aantal trainingsweken voor alle 21 proefpersonen 
samen geen significant resultaat op (Pearson: 0,15,  
p = 0,307).

Discussie
Voor zover wij weten, is deze studie de eerste die de 
verhouding tussen de 1RM- en 10RM-waarden in een 
populatie kwetsbare ouderen in een verpleeghuis 
heeft onderzocht. De gemiddelde verhouding die we 
in ons onderzoek vonden (30,81 % (SD = 11,28, range 
= 3.12-54,96) wijkt sterk af van de 80% die in de lite-
ratuur wordt genoemd. Dit lijkt vergaande gevolgen te 
hebben voor de dagelijkse praktijk van krachttraining 
in een populatie kwetsbare ouderen. Als een fysiothe-
rapeut de optimale trainingsbelasting definieert als 
80% van een gemeten 1RM, zal de gemiddelde trai-
ningsbelasting meer dan twee keer zo zwaar zijn en 
zal de patiënt de beweging geen tien keer met deze 
trainingsbelasting kunnen uitvoeren. Dit verklaart de 
soms gehoorde opmerking dat 10RM-krachttraining 
te veeleisend is voor de verpleeghuispopulatie.

Een positief verband tussen de gemeten 1RM-10RM-
ratio en het aantal weken krachttraining konden we 
op basis van de data van de desbetreffende twaalf 
proefpersonen op de drie testmomenten niet bevesti-
gen. Door de opzet van ons onderzoek was er op elk 
testmoment een groot verschil in aantal trainingswe-
ken tussen de proefpersonen, omdat de proefperso-
nen niet op hetzelfde moment in hun revalidatiepro-
ces in het onderzoek werden opgenomen. Hierdoor 
testten we op t = 0, zowel  patiënten die net gestart 
waren met trainen als patiënten die al enkele maan-
den aan het trainen waren. Daarom bestaat er op elk 
testmoment een grote variatie aan trainingsweken 
(range weken in training t = 0: 2-122, t = 1: 5-125, t = 
2: 8-128). Dit maakt het lastig om een significant ge-
middeld verschil te vinden ten gevolge van het aantal 
trainingsweken van de 1RM-10RM-ratio’s tussen t = 0, 
t = 1 en t = 2. Om de tweede vraagstelling van deze 
studie te beantwoorden (verandert de 1RM-10RM-ra-
tio van de m. Quadriceps als gevolg van training?), is 
er rekening houdend met het  grote verschil in trai-

ningsweken, besloten om de correlatie te bepalen tus-
sen 1RM-10RM-ratio’s en het aantal weken training 
van de groep als geheel. Desalniettemin is er in ons 
onderzoek geen significante correlatie tussen de 1RM-
10RM-ratio en het aantal trainingsweken voor de ge-
hele gegevensverzameling (Pearson 0,079, p = 0,453, 
n = 93). Echter, bij een subgroep die minder dan een 
jaar heeft getraind  is een significante en  sterke po-
sitieve correlatie tussen het aantal trainingsweken en 
de 1RM-10RM-ratio vastgesteld. (Pearson 0,463, p 
<0,000, n = 86).

Voor trainingsperioden korter dan een jaar lijkt de 
1RM-10RM-ratio toe te nemen wanneer proefperso-
nen meer weken trainen. De toename van de 1RM-
10RM-ratio wordt veroorzaakt door de toename van 
de belasting waarmee de proefpersonen tien keer de 
gevraagde beweging kunnen uitvoeren, vergeleken 
met de maximale kracht (1RM). Dit kan worden gezien 
als een teken van intrinsieke spierfitheid of spierkwa-
liteit. Men kan veronderstellen dat wanneer een spier 
tien keer achter elkaar een beweging met een groter 
deel van de 1RM-belasting kan uitvoeren dan voor-
heen, de spier intrinsiek fitter is geworden. 

Om dit effect goed te kunnen verklaren zijn de data 
van de twaalf proefpersonen die driemaal zijn getest 
opnieuw beoordeeld. Van deze twaalf proefpersonen 
trainden bij aanvang van het onderzoek negen proef-
personen minder dan drie maanden, trainde er een 
tussen de drie en zes maanden, trainde een proefper-
soon langer dan een half jaar en een proefpersoon 
langer dan een jaar. Bij deze analyse is gekeken naar 
de toename van de absolute 1RM- en 10RM-waarden. 
Hiertoe zijn de 1RM en 10RM waarden van de eerste 
meting (t=0) en de derde meting (t=2) met elkaar ver-
geleken. In de tussenliggende periode van gemiddeld 
zes weken bleek de 1RM-waarde (de maximale kracht) 
gestegen te zijn met 5,04% terwijl de gemiddelde 
10RM-waarde was gestegen met 34,40%. 
Binnen deze subgroep lijkt de maximale kracht toe te 
nemen (toename 1RM waarde), en lijken de spieren 
een groter deel van de maximale kracht tien keer te 
kunnen verplaatsen (toename 1RM-10RM ratio, zie 
tabel 3). De toename van de maximale kracht kan 
mogelijk verklaard worden door toename van de 
spierkwaliteit en hypertrofie terwijl de toename van 
de 1RM-10RM ratio mogelijk verklaard kan worden 
door een verbetering van de spierconditie.
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In de internationale literatuur wordt de laatste jaren 
regelmatig gesproken over spierkwaliteit (muscle qua-
lity)  (50–52). Spierkwaliteit staat voor de hoeveelheid 
maximale kracht die een spier kan genereren ten op-
zichte van de totale spiermassa (52)  of per doorsne-
de-eenheid (in mm2 of cm2)   (50,51). In alle geval-
len wordt gekeken naar de mate van krachtopbrengst 
uitgedrukt in de omvang van de spier, of deze laatste 
nu in totale massa of door middel van de doorsne-
de van de desbetreffende spier wordt uitgedrukt. Dit 
komt overeen met hetgeen eerdere bronnen melden, 
de mate van krachtstoename na geïsoleerde kracht-
training bij kwetsbare ouderen wordt maar zeer be-
perkt gecombineerd met toename van de spierom-
vang (53,54). De toename van de kracht ten gevolge 
van krachttraining werd, in verband met de achterblij-
vende hypertrofie, verklaard door verbetering van de 
inter- en intramusculaire coördinatie, waarbij de spier 
door verbetering van de aansturing van motorunits en 
door betere agonistische en antagonistische samen-
werking, bij een zelfde spieromvang of spiermassa, 
meer kracht kon genereren (53,54). 

De toenemende 1RM-10RM ratio heeft waarschijnlijk 
een andere oorzaak, namelijk een toenemend kracht-
uithoudingsvermogen. Deze toename in krachtuithou-
dingsvermogen komt tot stand door allerlei aanpassin-
gen. Hoe deze aanpassingen gevolgen hebben voor 
het aantal herhalingen op een bepaald percentage 
van de 1RM is goed beschreven in het onderzoek van 
Richens (55). In dit onderzoek werd het aantal herha-
lingen dat mogelijk gemaakt kon worden op een vast 
percentage van de 1RM vergeleken tussen krachtge-
trainde en duurgetrainde atleten.  Het aantal herhalin-
gen dat duurgetrainde atleten konden maken op res-
pectievelijk 80% en 70% van de 1RM was significant 
groter dan bij de op krachtgetrainde atleten (bij 80% 
19,8 ± 6.4 versus 11,8 ± 2,7; p < 0,05 en bij 70% 39,9 
± 17,6 versus 17,9 ± 2,8; p < 0,05) en dit verschil werd 
nog groter bij lagere percentages van de 1RM. Het ver-
mogen om meer herhalingen uit te voeren bij lagere 
percentages van de 1RM wordt gedeeltelijk verklaard 
door de specificiteit van de aanpassingen die het ge-
volg zijn van de sportspecifieke training. Verhogingen 
van de capillarisatiegraad, het aantal mitochondriën, 
het spierfenotype (veel vermoeidheidsresistente type II 
spiervezels) en lactaatbuffering zijn allemaal aanpas-
singen die gevonden worden bij duuratleten. Dit kan 
de duursporters in dit onderzoek geholpen hebben 

meer herhalingen uit te voeren bij submaximale inten-
siteiten. Door deze aanpassingen wordt zowel het ae-
robe als het anaerobe vermogen vergroot. 

De  dalende 1-10RM-ratio bij kwetsbare ouderen kan 
verklaard worden door twee processen die plaatsvin-
den bij het ouder worden.  De atrofie die gevonden 
wordt bij sarcopenie is een combinatie van dener-
vatieatrofie door verlies van alfa-motoneuronen 
en atrofie als gevolg van de verminderde activiteit 
(2,56,57). Dit geheel betekent verlies aan crosssec-
tional area (dwarsdoorsnede) door vermindering van 
het aantal spiervezels gecombineerd met de afname 
van het volume van de resterende spiervezels. De ver-
loren gegane spiervezels zijn vooral type II spiervezels, 
de snelle spiervezels, die voor de grote krachtlever-
antie nodig zijn. De inactiviteit zorgt voor een trans-
formatie van de overgebleven Type I-spiervezels. Zij 
leveren hun aerobe systeem in en gaan zich gedragen 
als snel vermoeibare Type II vezels. Dit proces wordt 
ook gezien bij patiënten met inactiviteit als gevolg 
van het vermijden van inspanning, zoals bijvoorbeeld 
bij COPD (58) en bij symptomatisch perifeer vaatlij-
den (59). Als men een 10RM bepaalt bij een cliënt 
met een dergelijke spiersamenstelling, dan zal door 
een beperkte aerobe capaciteit het vermogen dat in 
die 10 herhalingen geleverd kan worden, slechts een  
beperkt percentage zijn van de 1RM. Dit artikel laat 
zien dat dit percentage als gevolg van training kan 
toenemen.

Verder laat dit artikel ook zien dat als er wordt ge-
traind met een 10RM-waarde die met behulp van de 
trial and errormethode wordt vastgesteld (en slechts 
gemiddeld 30,81% van de 1RM waarde is) de 1RM- 
en 10RM-krachtwaarden kan doen toenemen. Voor 
de gedeconditioneerde kwetsbare oudere is dit ken-
nelijk voldoende intensief.

Beperkingen en aanbevelingen
De 1RM- en 10RM-belastingen worden gemeten met 

… de verhouding tussen de 1RM 
en 10RM stijgt waarschijnlijk 

door krachttraining …
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een andere testprocedure. Voor de beoordeling van 
een 1RM volgden we de procedures van Bohannon 
en Wang (49,60) om met behulp van een isometri-
sche contractie de maximale sterkte te meten. Het 
10RM-krachtniveau dat in deze proef wordt gebruikt, 
is echter gebaseerd op de maximale concentrische 
contractie die tijdens een trainingssessie wordt ver-
kregen, volgens het krachttrainingsprotocol van ons 
verpleeghuis (37). Een spier kan tijdens een isome-
trische contractie meer kracht genereren dan tijdens 
een concentrische contractie (61). Daarom zou, als 
in ons onderzoek beide krachtmetingen concentrisch 
zouden zijn geweest, de 1RM-waarde iets lager zijn 
geweest, met als resultaat een iets hogere 1RM-
10RM-ratio. Dit verschil in geleverde kracht is echter 
relatief klein (2) en kan het lage niveau van de 1RM-
10RM-ratio die in deze studie werd gevonden niet 
volledig verklaren. 

Een andere beperking van deze studie is het relatief 
kleine aantal deelnemers, deels vanwege de grootte 
van ons verpleeghuis, en anderzijds vanwege het re-
latief korte tijdsbestek dat beschikbaar was voor deze 
studie. Een gevolg hiervan was dat we proefperso-
nen hebben moeten includeren met een groot ver-
schil in het aantal getrainde weken. Dit versluierde 
waarschijnlijk voor een deel de gevonden resultaten 
omdat de grootste toenames van 10RM-kracht wordt 
behaald in de eerste zes weken van training (11). Ver-
der onderzoek, bij voorkeur in een grotere populatie 
waarbij cliënten worden gevolgd vanaf de eerste trai-
ningsweek, is wenselijk.

Conclusie
Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben 
we vastgesteld dat in een groep van 21 kwetsbare 
verpleeghuisbewoners de gemiddelde verhouding 
tussen de 10RM en de 1RM 30,81% is, met een stan-
daarddeviatie van 11,38% en een range van 3,12 % 
tot 54,96%. Ook vonden we een verband tussen de 
1RM-10RM-ratio en het aantal weken krachttraining 
in trainingsperioden korter dan een jaar, wat duidt 
op een mogelijk trainingseffect. De 1RM-10RM-ratio 
kan mogelijk worden gezien als een maat voor spier-
fitheid (mate van krachtuithoudingsvermogen). Ver-
der onderzoek is echter nodig.
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