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Abstract
Objective: The purpose of this study is to investigate the inter- and intrarater reliability of a modified
multiple repetition maximum (MRM) protocol (6-10 repetitions) for the Chest Press and Leg
Extension in a heterogeneous group “healthy” Institute of Paramedical Studies (IPS) students whom
have experience with resistance training. So that in the future a standard could be prepared to
quantify clients' muscle strength.
Methods: The researchers included two healthy women (21,50 ± 0,71 range: 21-22) and ten healthy
men (22,30 ± 1,89 range: 18 - 25). Muscle strength from the subjects were acquired on Technogym’s
Chest Press and Leg Extension using the modified MRM protocol. The protocol has been written by
the investigators based up on the literature. Descriptive statistics will be applied to make the
measurements visually transparent.
Before any parametric or non-parametric analysis can be applied a Kolmogorov-Smirnov test will be
conducted to determine if the variables have a normal distribution. Based upon the distribution of
the variables a non-parametric or parametric test e.g. Spearman’s test or the Intraclass Correlation
Coefficient (ICC) will be applied to calculate the intra- and interraterreliability.
Results: Kolgomorov-Smirnov test was negative. Ten subjects where included for the intrarater
reliability and nine subjects where included for the interrater reliability. The intrarater reliability for
the Chest Press is 0,972 (95% CI (0,879 – 0,993)) and 0,855 (95% CI (0,225 – 0,968)) for the Leg
Extension. Interrater reliability for the Chest Press is 0,925 (95% CI (0,707 – 0,982)) and for the Leg
Extension the ICC is 0,860 (95% CI (0,491 – 0,967)).
Conclusion: The results of this study are promising. There are a lot of variables that influence the
outcomes and therefore need to be standardized. The research group recommends that the validity
of this protocol needs to be determined.
Key words: RM protocol, interraterreliability, intraraterreliability, MRM protocol, trained subjects.

Opleiding Fysiotherapie, HAN University of Applied Sciences, Nijmegen, Netherlands.

2

INLEIDING
De relatie tussen verbeterde spierkracht en de kwaliteit van leven is vastgesteld. Zo wordt er gesteld
dat bij jonge personen de spierkracht gerelateerd is aan hun atletische prestaties en bij ouderen
wordt spierkracht verbonden aan gezondheid en zelfstandig wonen (Verdijk, L.B. et al. 2009).
De spierkracht van het menselijke lichaam wordt vaak vastgesteld om de adaptieve reactie van een
interventieprogramma te evalueren en wordt gezien als een belangrijke determinant van de
functionele capaciteit van een individu(Verdijk, L.B. et al. 2009). De dynamometer wordt gezien als
de gouden standaard om de spierkracht te meten in laboratoria (Verdijk, L.B. et al. 2009), daarnaast
wordt de one-repetition maximum (1RM) test gezien als de gouden standaard voor het meten van de
spierkracht binnen de praktijk (Levinger, I. et al. 2009). De 1RM test wordt gedefinieerd als het
maximale of zwaarste gewicht dat een maal door een vastgestelde range of motion (ROM) bewogen
kan worden volgens het protocol van het desbetreffende krachttoestel of vrije oefening. (Levinger, I.
et al. 2009., Ploutz-Snyder, L.L., Giamis, E.L. (2001)., Schroeder, E.T., et al. 2007). Op basis van de
1RM kan een trainingsprogramma opgesteld worden om een maximale trainingsprikkel binnen een
training toe te dienen (Levinger, I. et al. 2009, Tagesson, S., Kvist, J. (2007)., Barnard, Kerry L., et al.
1999). Toename in kracht is het meest voorkomende en belangrijkste voordeel welke behaald wordt
uit krachttraining. Geadviseerd wordt om geregeld een 1RM test uit te voeren om spierkracht
toename en afname inzichtelijk te maken (Levinger, I. et al. 2009., Tagesson, S., Kvist, J.,2007).
Daarnaast representeert de 1RM test een trainingsspecifieke meting, waarbij een coördinatief en
activerend aspect komt kijken (Verdijk, L.B. et al. 2009). Het is dan ook niet verwonderlijk dat
sporttrainers, revalidatie experts en gezondheid- en fitnessprofessionals deze manier van
spierkrachtmeten toepassen als een betrouwbare manier voor het kwantificeren van 1: spierkracht,
2: het vaststellen van een blessure of disbalans in spierkracht tussen links en rechts, 3: identificeren
van individuen voor wie speciale sport gerelateerde oefeningen nagestreefd kunnen worden en 4:
het evalueren van revalidatieprogramma’s (Braith, R.W. et al, 1993). De 1RM is eenvoudig uit te
voeren en een goedkope meting die in staat is om veilig de kracht te meten van verschillende
spiergroepen bij zowel gezonde als,- geriatrische en personen met cardiovasculaire ziekten (RittiDias, R.M. 2011., David R.S. Haslam 1988, Gordon, F.N., et al. 1995). Andere auteurs stellen dat er bij
mogelijke personen een contra-indicatie aanwezig kan zijn voor het afnemen van een 1-RM, waarbij
gedacht moet worden aan adolescenten, ouderen, en hartpatiënten (Braith, R.W. et al, 1993). Er zijn
ook nadelen beschreven in de literatuur; zo zou het niet altijd wenselijk zijn om patiënten te belasten
met maximale gewichten, in verband met mogelijke blessures (Tagesson, S., Kvist, J. 2007). Uit
onderzoek naar blessures en 1RM blijkt dat de incidentie kan variëren van 10 tot 50% voor zowel
beginnende als ervaren sporters (Pollock, M.L. 1991). Maximale of zelfs submaximale krachttesten
worden zelden gebruikt voor de aanbeveling van oefenprogramma’s in sportscholen, omdat het
teveel tijd zou kosten (Marta, I.R.P., Paulo, S.C.G. 2003). Het eigen maken van een meting voor een
proefpersoon kost veel tijd. Er wordt in de literatuur aangegeven dat bij jong volwassenen 1 tot 4 en
bij ouderen 1 tot 9 metingen nodig zijn om tot een valide 1RM te komen. Door oefensessies wordt
voorkomen dat er een verbetering ontstaat in spierkracht, coördinatie en neurale adaptaties tijdens
de afname van de 1-RM, dit verhoogd de betrouwbaarheid en de validiteit van de 1RM (Levinger, I.
et al. 2009., Phillips, T.W., et al. 2004., Schroeder, E.T., et al. 2007., Ritti-Dias, R.M. 2011., Snyder, L.L.,
Giamis, E.L. 2001., Raphael Mendes Ritti-Dias, et al. 2011). In plaats van het afnemen van een 1RM
kan ook een MRM of een ’repetition till fatigue’ (RTF) afgenomen worden.
De onderzoeksgroep heeft 1 artikel gevonden, waarin een RTF meegenomen wordt in het onderzoek
om dit te vergelijken met de 1RM. De evidentie is dus beperkt. De opdrachtgever en
fysiotherapeuten van de praktijk Fitpunt voeren altijd een MRM (8-10 herhalingen) uit Daarnaast
kunnen de fysiotherapeuten van ‘Fitpunt’ op dit moment geen uitspraak doen of een cliënt een
gezonde spierkracht heeft. Om hier een uitspraak over te geven, heeft de opdrachtgever de
onderzoekers de taak gegeven om een zo betrouwbaar mogelijk protocol op te stellen dat getoetst
gaat worden op de inter- en intrabeoordelaars betrouwbaarheid. Bij voldoende betrouwbaarheid kan
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er in de toekomst een normering opgesteld worden om de cliënten te
kwantificeren op hun spierkracht.
Het doel van het onderzoek: onderzoeken wat de inter- en intrabetrouwbaarheid is van een door de
onderzoekers aangepast multiple repetitive maximum (MRM) protocol (6-10 herhalingen) voor de
chest press en leg extension bij een heterogene groep “gezonde” Instituut Paramedische Studies
(IPS) studenten die ervaring hebben met weerstandstraining, zodat er in de toekomst mogelijk een
normering opgesteld kan worden om de spierkracht van cliënten te kwantificeren.

Definitie kracht: “Kracht is door Sale D.G. gedefinieerd als de piekkracht (in newtons, N) of koppel
(in newton-metres, N·m) die zich ontwikkelt tijdens de maximal voluntary contraction (MVC) onder
een reeks gegeven voorwaarden (Abernethy, G.W. and Logan, P., 1995).
“Harman definieerde sterkte als de kracht die uitgeoefend wordt onder een reeks gegeven
voorwaarden (met voorwaarden afgebakend door houding, patroon en snelheid van bewegen),
terwijl kracht de snelheid is waarmee mechanisch werk onder een reeks gegeven voorwaarden
wordt uitgevoerd. (1W = work performed at 1 J/sec = a torque of 1 N·m acting at a velocity of 1
radian/sec)(Abernethy, G.W. and Logan, P., 1995).”

Definitie gezondheid: Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en
maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.
(WHO 1948)

METHODE
Quasi-experimenteel
Voor dit onderzoek is een quasi-experimentele onderzoeksopzet gehanteerd. Dit houdt in dat er
herhaalde metingen worden toegepast, waarvan het effect (blijft de uitkomst van de MRM na
meerdere metingen en door verschillende onderzoekers hetzelfde) gekwantificeerd wordt (Ostelo,
R.W.J.G. & Verhagen, A.P, 2006).

Literatuurstudie
Voor de literatuurstudie is de PICO methode uitgevoerd. Hiervoor is een onderzoeksvraag en
inclusiecriteria opgesteld. Ook is er een lijst met zoektermen opgesteld. De databases Pubmed,
Cochrane en Pedro zijn doorzocht naar relevante artikelen. Hierbij werd de volgende zoekstrategie
gehanteerd: Onderzoeker J1 zocht naar de eerste artikelen en las de abstracts door. Vervolgens
werden de gevonden artikelen doorgestuurd naar onderzoeker W, voor een herbeoordeling. In het
kort werd er gekeken of de artikelen aan de criteria voldeden (welke?) en of het een interessante
toevoeging was voor het onderzoek. In totaal werden er 40 artikelen gevonden, waarvan er 11
werden uitgesloten van de literatuurstudie. De gevonden artikelen werden door de 4 onderzoekers
doorgenomen en beoordeeld d.m.v. de CAT methode (Fetters, L., et al. 2004). De reviews werden
beoordeeld d.m.v. de Cochrane methode (Higgins J.P.T., Altman D.G., 2008). Vervolgens werd er op
zoek gegaan naar relevante referenties door het ‘snow ball’ effect toe te passen. Hiervoor werd het
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bovengenoemde beoordelingsstappenplan wederom toegepast. Uit de
gevonden literatuur is de relevante informatie toegepast in dit onderzoek. Naderhand zijn er nog 2
artikelen gevonden, waardoor het aantal op 31 uit komt.

Pilot 1
Voor het afnemen van de testen werd er eerst een korte pilot uitgevoerd. Met deze pilot werd
onderzocht of het verkorte protocol tot dezelfde resultaten kon komen als het originele MRM
protocol. Uit deze pilot is gebleken dat het verkorte protocol in staat is om in minder sessies
eenzelfde 6-10 MRM te meten, met minimale verschillen (Verschil: -3,14% / +1,78%). Deze
verschillen zijn in overeenstemming met de uitspraken van Braith et al (Braith, R.W., Graves, J.E. et
al. 1993).

Pilot 2
Om onderzoek te doen naar de wens van de opdrachtgever is er een tweede pilot uitgevoerd. Met
deze pilot werd onderzocht of het mogelijk is om de 6-10 MRM binnen 5 minuten te bepalen aan de
hand van één inschatting. Uit deze pilot is gebleken dat de kans hierop 25% is. De onderzoekers
hebben dan ook besloten om dit niet nader te onderzoeken, maar zich te gaan richten op het
protocol zoals het op heden bestaat.

Proefpersonen
Voor deze studie zijn tien gezonde mannelijke en twee gezonde vrouwelijke studenten van het
Instituut Paramedische Studies (IPS) geïncludeerd. Proefpersonen hadden minstens een half jaar
ervaring met weerstandstraining en hebben een leeftijd tussen de 18 - 30 jaar. De opgegeven
proefpersonen werden geëxcludeerd van de studie wanneer ze een verleden hadden met
orthopedische klachten, musculoskeletale klachten aan knie, schouder, elleboog of pols, een
aandoening hadden die van negatieve invloed zou kunnen zijn op de spierkracht en/of er werd geen
toestemming verkregen van de arts/behandelend therapeut om deel te nemen aan het onderzoek.
Elke proefpersoon had een informed consent toegestuurd gekregen. Deze is bij aanvang van de test
mondeling besproken en ondertekend. Tabel 1 illustreert de karakteristieken van de
onderzoekspopulatie.
Tabel 1. Karakteristieken proefpersonen1
Variabele
Man(n)
Vrouw(n)
Leeftijd(jaar)
1
Waarden zijn gemiddelden ± SD.

Proefpersonen
10
2
22,17 ± 1,75

Testers (onderzoekers)
Het onderzoek is uitgevoerd door vier studenten van de opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. Twee van de vier studenten hadden een achtergrond als
fitnessinstructeur.

Apparatuur
De test apparatuur waar het protocol op uitgevoerd zal worden zijn van de leverancier Technogym.
Het betreft een Leg Extension apparaat en een Chest Press apparaat met serienummers:
Leg Extension: Class: 2SC, S.N: M810A – ALM-0 04000041;
Chest Press: Class: 2SC, S.N: M870A-ALM-0 04000116.
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Testen MRM protocol
Alle proefpersonen worden drie maal getest, twee maal door dezelfde onderzoeker en een maal
door een tweede onderzoeker. Hierdoor kan in een later stadium de intra- en interbeoordelaars
betrouwbaarheid berekend worden. In overleg wordt het tijdstip bepaald waarop de test afgenomen
zal worden.
De onderzoekers hebben zichzelf in de rol van tester of observator ingedeeld. Bij de afname van de
test van een proefpersoon is er altijd een tester en observator aanwezig. Afhankelijk van de categorie
waar de proefpersoon zich in vindt, wordt er bepaald wie de taak als tester en observator
toebedeeld krijgt.
Om de proefpersoon en observator te blinderen van het gevonden resultaat wordt het testgewicht
afgeschermd.
Alle metingen werden in een periode van 4 weken afgenomen.
Het protocol dat wordt gehanteerd voor het afnemen van de MRM is op basis van de gevonden
literatuur opgesteld. Na 2 en uiterlijk 3 sessies dient de MRM (6-10 herhalingen) bepaald te zijn. Er
wordt een ritme van 2 seconden concentrisch, 0 seconden statisch en 2 seconden excentrisch
gehanteerd. Bij de eerste sessie wordt gewicht door de tester ingeschat. Bij de daarop volgende
sessies wordt het gewicht bepaald aan de hand van het holten diagram (Myklebust, A., Jacobsen, F.
et al, 1998.). Een opgesteld formulier met criteria voor de observatie wordt overhandigd aan de
observatoren. Het doel van dit formulier is om verschillen in uitvoering van de testers te noteren.
Indien een proefpersoon zijn 6-10 RM niet in 3 sessies weet te behalen, wordt er 72 uur later een
nieuwe test afgenomen. Bij een succesvolle test wordt er getracht om de proefpersoon na 72 uur
weer te hertesten op hetzelfde tijdstip als daarvoor.
Er is bij 3 proefpersonen een extra hertest uitgevoerd, omdat bij hen niet binnen 3 sessies een 6-10
RM bepaald kon worden.

Data analyse
De MRM resultaten van de proefpersonen, gemeten door de testers, is met de statistiek berekend op
de intra- en interbeoordelaars betrouwbaarheid.
Om de verkregen info inzichtelijk te maken, is er gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek. Van
alle behaalde 6-10 MRM’s is er teruggerekend met Holten naar een 1RM. Vervolgens zijn de
standaard deviatie, het gemiddelde, het minimum en het maximum gepresenteerd. Vervolgens is er
voor verdere analyses allereerst gecontroleerd of de variabele normaal verdeeld was. Dit is getoetst
met de Kolmogorov-Smirnovtoets. Bij een p.<0.05 is de variabele scheef verdeeld en zou er nonparametrisch getoetst moeten worden. Als de variabelen normaal verdeeld zijn, wordt er
parametrisch getoetst. Non-parametrisch zal de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt berekend
worden en parametrisch wordt de Intra-Class Correlation Coefficient (ICC) berekend. Indien de ICC
wordt toegepast om vast te stellen wat de inter- en intrabeoordelaars betrouwbaarheid is, dan
wordt de ICC met een confidence interval (CI) van 95% toegepast. Er is gekozen voor een two-way
random met een ‘absolute agreement’ om uitspraak te kunnen doen over de overeenkomst tussen
de verschillende testers en de overeenstemming tussen de herhaalde metingen.
De Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt is toegepast om vast te stellen wat de inter- en
intrabeoordelaars betrouwbaarheid is en deze is berekend met de Spearman’s
rangcorrelatiecoëfficiënt two-tailed. Met de correlatie kunnen de onderzoekers een uitspraak doen
over de mate van overeenstemming tussen dezelfde en verschillende testers(Ostelo, R.W.J.G. &
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Verhagen, A.P., 2006). Het voordeel van de ICC is dat deze berekening de
mate van de echte overeenstemming mee neemt in de berekening(Ostelo, R.W.J.G. & Verhagen, A.P,
2006). Er is dus al gecorrigeerd voor systematische verschillen en deze formule berekent dus niet
alleen de correlatie, zoals bijvoorbeeld bij de Pearson’s R (Ostelo, R.W.J.G. & Verhagen, A.P, 2006).

RESULTATEN
Voorafgaand aan de statistische analyse is er eerst onderzocht of de variabelen normaal verdeeld zijn
of waren. Hiervoor werd de Kolmogorov-Smirnovtoets van alle metingen berekend. Uit de resultaten
bleek dat er parametrisch getoetst mag worden. De resultaten zijn terug te vinden in tabel 2.
Tabel 2. Kolmogorov-Smirnovtoets
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
kg
kg
kg
kg
kg
kg

df

,254
,224
,148
,175
,239
,176

a

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

8

,138

,924

8

,463

8

,200

*

,934

8

,556

,200

*

,952

8

,730

,200

*

,939

8

,606

,200

*

,910

8

,355

,200

*

,944

8

,652

8
8
8
8

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Meting
Voor het analyseren en berekenen van de ICC zijn de uitslagen van 10 proefpersonen voor de intrabeoordelaars betrouwbaarheid en de uitslagen van 9 proefpersonen voor de interbeoordelaars
betrouwbaarheid meegenomen. De redenen voor exclusie waren ziekte, onder behandeling wegens
rugklachten, foutieve afname MRM protocol door een onderzoeker en persoonlijke reden.
De uitslagen van de metingen kunnen terug gevonden worden in de Appendix. Er kan opgemerkt
worden dat de verschillen in uitslagen in de meeste gevallen minimaal zijn. Er zijn enkele uitschieters
en deze zien de onderzoekers vooral terug bij de interbeoordelaars betrouwbaarheid, desondanks
blijft de ICC hoog.
De uitkomsten van de ICC bij dit experimentele onderzoek zijn hoog. De intra-beoordelaars
betrouwbaarheid is bij de Chest Press 0,972 en 0,855 bij de Leg Extension. Voor de interbeoordelaars
betrouwbaarheid is er voor de Chest Press een ICC van 0,925, voor de Leg Extension een ICC van
0,860. Zie tabel 5 en tabel 6. In de Appendix kunnen de scatterplots teruggevonden worden.
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Tabel 5. ICC Intra-betrouwbaarheid
Apparaat
Chest Press
Leg Extension

ICC
0,972 (95% CI (0,879 - 0,993))
0,855 (95% CI (0,225 - 0,968))

Tabel 6. Beschrijvende statistiek metingen 1 en 2
Meting

Apparaat

Mean

1
1
2
2

Chest Press
Leg Extension
Chest Press
Leg Extension

62,98
64,20
66,04
70,86

Standard
Deviation
24,87
17,64
24,17
14,84

Minimum in
kg
22,99
38,69
25,86
49,38

Maximum in
kg
100,00
87,88
98,21
92,59

Tabel 7. ICC Inter-betrouwbaarheid
Apparaat
Chest Press
Leg Extension

ICC
0,925 (95% CI (0,707 - 0,982)
0,860 (95% CI (0,491 - 0,967)

Tabel 8. Beschrijvende statistiek meting 3
Meting

Apparaat

Mean

3
3

Chest Press
Leg Extension

62,23
69,01

Standard
Deviation
22,37
13,25

Minimum in
kg
22,99
49,38

Maximum in
kg
89,29
89,51

Observatie
Uit de analyse van de observatieformulieren zijn veel verschillende variabelen gekomen. De
belangrijkste en meest voorkomende variabelen zijn: 1) Het ritme van 2-0-2 werd niet aangehouden
door de proefpersoon (27 keer), 2) technisch werd de oefening niet meer goed uitgevoerd (11 keer)
en 3) een inconsistentie met het verstrekken van de motivatie (9 keer). Daarnaast kan er uit de
analyse van de observaties opgemaakt worden dat er tussen de onderzoekers veel variatie zit met
het overbrengen van de instructies.

DISCUSSIE
Het doel van deze studie was het onderzoeken van de inter- en intrabeoordelaars betrouwbaarheid
van een aangepast MRM protocol. Voor zowel de interbeoordelaars betrouwbaarheid als de
intrabeoordelaars betrouwbaarheid is een hoge correlatie coëfficiënt gevonden. De gevonden
correlatie voor de intrabeoordelaars betrouwbaarheid lijkt overeen (r = 0.92 tot 0.98) te komen zoals
deze in een eerdere review al besproken is (Abernethy, G.W. and Logan, P. 1995). Voor het bepalen
van een 1RM of in dit geval een MRM spelen veel verschillende variabelen een rol.
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Zo is er voor dit onderzoek een MRM tussen de 6 en 10 herhalingen
gehanteerd. Dit aantal herhalingen is vooraf vastgesteld door de opdrachtgever. Voor de
onderzoekers is het onduidelijk welke kracht er gemeten is. Volgens de trainingsleer ‘zweef’ je als het
ware tussen de intensieve herhalings methode I en de ‘bodybuilding’ hypertrofie trainingsmethode
(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2008-2009). Daarnaast is het de vraag of er wel een
specifieke MRM meting uitgevoerd is op de proefpersoon. Wanneer er gekozen was voor een MRM
tussen de 15 en 20 herhalingen dan ‘zweef’ je tussen de extensieve herhalingsmethode en de
intensieve krachtuithoudingsvermogen methode. De laatste twee trainingsprincipes sluiten dichter
aan op dagelijks functioneren (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2008-2009). De Holten formule
werd toegepast om terug te rekenen van een 15 MRM naar een 6-8 MRM en uit de observaties bleek
dat de proefpersonen onderschat werden. Dit is een tegenstrijdige bevinding. Het toepassen van een
formule om naar een 1RM terug te rekenen blijkt een matige accuraatheid te hebben (Braith, RW.,
Graves, J.E. et al., 1993). Mocht een formule die ontwikkeld is voor ongetrainde personen op
getrainde personen toegepast worden dan zal dit in de meeste gevallen voor een overschatting
zorgen (Braith, RW., Graves, J.E. et al., 1993), dit in tegenstelling tot de resultaten en observaties.
Holten is toegepast als formule, omdat 1) deze ook toegepast wordt in de Entrack lijn van Enraf
Nonius waar de opdrachtgever van gebruik maakt in zijn praktijk en 2) het de formule/methode is die
aangereikt wordt vanuit de HAN. Het is niet bekend voor welke groep (getrainde of ongetrainde
personen) de formule van Holten ontwikkeld is. Een andere formule, zoals die van Brzycki, Lander,
Lombardi, Mayhew et al, O’Conner et al of Wathan was misschien een betere keuze geweest. Een
van deze formules was mogelijk het onderzoeken waard geweest. Of deze formule ook praktisch
toepasbaar is, is natuurlijk maar de vraag.
Het Holten diagram staat verder ter discussie. Het diagram van Holten is gebaseerd op een piramide.
In deze piramide staan verschillende procenten van de RM links weergegeven. Aan de rechterzijde
staan de bijbehorende herhalingen. De procenten en de herhalingen ertussenin zijn niet bekend. Om
het voor testers gemakkelijker te maken hebben de onderzoekers dit zelf doorberekend. Voor deze
doorberekening is geen wiskundige formule toegepast. Het is gebeurd op basis van inschatting en
logica. Het zou dus zeer aanneembaar kunnen zijn dat er verschillen aanwezig zijn of dat er
ingeschatte waarden niet kloppen. Dit kan zeer zeker van invloed zijn geweest. Al is het onduidelijk in
hoeverre dat bij deze uitslagen het geval is geweest. Er is een hoge ICC gevonden en van het
merendeel van de proefpersonen kon de MRM binnen 3 sessies bepaald worden.
Ook het stapsgewijs verminderen van de herhalingen staat ter discussie. Binnen dit protocol wordt er
vermindering van 15 herhalingen tot 6 herhalingen gehanteerd. Het verminderen van de herhalingen
hebben de onderzoekers gebaseerd op het afnemen van een 1RM (Gerets van, J.L.M., 1997.,
Levinger, I. et al., 2009., Shimano, T.O., et al., 2006., Ploutz-Snyder, L.L., Giamis, E.L., 2001). Uit de
observaties blijkt juist dat het terugrekenen met Holten een onderschatting is, het zou mogelijk zijn
om meteen op de herhalingen inschatten die je wil onderzoeken. Na de warming-up heb je al een
voor-tonisatie van de te onderzoeken spieren gerealiseerd (Gerets van, J.L.M., 1997). De test kan dan
direct of na de rust uitgevoerd worden.
Het aantal sessies dat de onderzoekers voor dit onderzoek gehanteerd hebben is 3. Dit aantal sessies
is vastgesteld op basis van de aangepaste vraagstelling van de onderzoeker; het dient ook een
praktisch uitvoerbaar protocol te zijn. Dit is onderzocht a.d.h.v. pilot 1 en is er besloten om 3 sessies
uit te voeren. Is dit wel verstandig geweest? In enkele gevallen moesten de testers een proefpersoon
hertesten, omdat de 6-10 MRM niet bepaald kon worden door een verkeerde eerste inschatting. Een
vierde sessie had dan uitkomst kunnen bieden. In eerdere onderzoeken bevinden de onderzoekers
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met 3 sessies nog steeds tussen het aantal dat nodig was om een 1RM te
bepalen (Gordon, F.N. et al., 1995., Shimano, T.O, et al 2006., Ritti-Dias, R.M. et al. 2011., Levinger, I.
et al., 2009., Pollock, M.L., et al. 1991., Faigenbaum, D.A., et al. 2012., Ritti-Dias, R.M., et al. 2005).
Het blijkt uit onderzoek ook zo te zijn dat er bij kinderen en ouderen meer sessies nodig zijn om de
spierkracht te bepalen (Ritti-Dias R.M., Evelar, A. et al. 2011). Ook een getrainde of ongetrainde
status van een proefpersoon speelt mee (Ritti-Dias R.M., Evelar, A. et al. 2011). Daarnaast vragen de
onderzoekers zich af in hoeverre het referentiekader van de tester meespeelt.
Er wordt voorgesteld om het aantal sessies te combineren met oefensessies (Tagesson, S., Kvist, J.
2007., Ploutz-Snyder, L.L., Giamis, E.L. 2001., Phillips, T.W. et al., 2004., Levinger, I. et al., 2009.,
McCurdy, K. et al. 2008). Tijdens deze oefensessies wordt de uit te voeren oefening aangeleerd en
gecorrigeerd (Phillips, T.W. et al., 2004). Het advies is om tenminste 1 á 2 oefensessies te houden
(Phillips, T.W. et al., 2004., Levinger, I. et al., 2009., McCurdy, K. et al. 2008). In dit onderzoek kan de
warming-up gezien worden als de fase waarin de oefening aangeleerd en gecorrigeerd wordt. De
onderzoekers vragen zich af of het aantal benodigde oefensessies bij elke oefening (open of gesloten
keten, vrije of vaste gewichten) gelijk is. De onderzoekers zijn van mening dat een oefening aan een
krachttoestel sneller aangeleerd en correct uitgevoerd wordt.
Een mogelijke variabele die van invloed geweest kan zijn op de correlatie is de motivatie. Uit de
observaties is gebleken dat er variërend gemotiveerd werd door de testers. Zo werd er bijvoorbeeld
niet om de twee herhalingen gemotiveerd en de toon van de motivatie verschilde per tester. In de
onderbouwing hebben de onderzoekers terug laten komen dat ze de proefpersonen zo gemotiveerd
mogelijk de krachtmeting wilde laten uitvoeren. Aan de hand van de conclusies uit de observaties
kunnen de onderzoekers zich afvragen of dit wel het geval is geweest.
Niet alleen het geven van een correcte motivatie is belangrijk. Ook het geven van een duidelijke
instructie en consistent feedback verschaffen op de technische uitvoering dient te gebeuren
(Faigenbaum, D.A., Mcfarland, E.J. et al. 2012).
Naast het geven van feedback op de uitvoering, dienen er ook duidelijke afkappunten geformuleerd
en gehanteerd te worden. Uit de ervaring van de testers en de bevindingen van de observaties blijkt
dat een vooraf vastgesteld afkappunt op verschillende manieren wordt gehanteerd. Hiermee
bedoelen de onderzoekers dat elke tester de afkappunten op zijn eigen manier gehanteerd heeft.
Een compensatie bijvoorbeeld, wordt door de ene tester sneller opgemerkt dan door de ander. Men
zou verwachten dat deze verschillen terug te vinden zijn in de ICC van de interbetrouwbaarheid. Dit
blijkt enkel zo te zijn bij de Chest Press.
Weer een andere variabele voor de uitslag van de ICC kan zijn dat een van de testers systematisch,
na de eerste meting, een verhoging van het gewicht boven op de bepaling van Holten heeft
uitgevoerd. Dit betekent dat de krachtmetingen die deze tester heeft uitgevoerd niet volgens het
protocol zijn gegaan. Deze tester heeft ten alle tijden de MRM weten te bepalen binnen 3 sessies en
had geen hertest nodig. Bij de testers die wel een hertest hebben moeten uitvoeren kan het zo zijn
dat de proefpersoon een adaptatie of leerproces heeft ervaren. A.d.h.v. de gevonden resultaat
kunnen de onderzoekers daar echter geen uitspraak over doen.
Het aangepaste protocol is door de onderzoekers zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Deze
standaardisatie heeft er in moeten resulteren dat iedere tester op dezelfde methode de
krachtmeting heeft uitgevoerd. Echter, tijdens het instuderen van het protocol, zijn de testers tot de
conclusie gekomen dat het onmogelijk is om precies hetzelfde te vertellen zonder het op te lezen. Op
basis daarvan is besloten om het inhoudelijk overeen te laten komen met het protocol en iedere
tester zijn eigen verwoordingen mag gebruiken. Uit de observaties is gebleken dat het protocol niet
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in volledigheid toegepast is. Wat de invloed geweest zou zijn van een meer
uniforme toepassing van het protocol met betrekking tot de ICC blijft voor de onderzoekers
onbekend. Enerzijds kan de ICC toenemen, omdat alle testers op dezelfde manier het protocol
afnemen en geen fouten maken. Anderzijds kan het menselijke aspect verdwijnen en de
proefpersoon zich niet serieus of menselijk behandeld voelen, waardoor er motivatie problemen
kunnen ontstaan. Dit zou zich kunnen weerspiegelen op de ICC. Wat er echter zou gebeuren blijft
giswerk en zou onderzocht dienen te worden.
In dit protocol zijn de rust momenten ook gestandaardiseerd. Twee minuten rust na de warming-up
en 4 minuten rust na elke sessie. In deze tijd heeft het lichaam de tijd om de energiesystemen aan te
vullen (Technogym., Rotterdam). De rust na de warming-up staat nog ter discussie. De warming-up
op zichzelf is van korte duur, circa 80 seconden. Er wordt vervolgens voor gekozen om twee minuten
rust te houden. Dit is langer dan de warming-up zelf geduurd heeft. Mogelijk doen de onderzoekers
hier de voor-tonisatie van de spieren mee te niet.
Voor de onderzoekers was het interessant geweest om meer te weten van de onderzoekspopulatie.
Op dit moment weten de onderzoekers het geslacht en de leeftijd. Het was zeer interessant om ook
de variabele activiteitenniveau van de proefpersonen inzichtelijk te maken. Misschien was er dan de
mogelijkheid om de resultaten te koppelen aan het activiteitenniveau ter verklaring van de
resultaten. Voor het inzichtelijk maken van het activiteitenniveau hadden de onderzoekers gebruik
kunnen maken van de Tegner score, Sports Activity Rating Scale (SARS) Utrechtse Activiteiten Lijst
(UAL). De UAL vraagt naar het aantal uren per week dat mensen aan bepaalde activiteiten besteden,
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen productiviteit (betaald werk, school of opleiding en
huishouden), actieve vrijetijdsbesteding (werkzaamheden in en rond het huis, vrijwilligerswerk,
sport, enz) en andere vrijetijdsbesteding (Asbeck F.W.A., 2007). De Tegner score en de SARS zijn
ontwikkeld voor personen met knie-aandoeningen (Neeleman-van der Sten, C.W.M. et al., 2007).
Beide vragenlijsten bepalen het activiteitenniveau aan de hand van de sport die ze beoefenen
(Neeleman-van der Sten, C.W.M. et al., 2007).
De inter- en intrabeoordelaars betrouwbaarheid kan beïnvloed zijn door de periode tussen eerste
test en de hertesten. Deze was niet bij elke proefpersoon gelijk. Zo werd er niet bij elke proefpersoon
op dezelfde dag en tijdstip een hertest afgenomen. Dit was niet mogelijk in verband met de roosters
van de studenten. Het viel op dat de proefpersonen tijdens de hertesten de instructies sneller
begrepen of nog herkenden van de vorige test. Het zou dus mogelijk zijn dat er een leereffect heeft
plaatsgevonden bij de proefpersonen. Om de betrouwbaarheid van het MRM protocol in de
toekomst te optimaliseren dient de periode tussen test en hertest voor iedere proefpersoon gelijk te
zijn. De hertest dient zoveel mogelijk op dezelfde dag en tijd die gelijk is aan de eerste (Morree de,
J.J., 2006).
Dan bestaat er nog de mogelijkheid dat de testers de proefpersonen getest hebben op apparatuur
die niet overeenkomen waarmee normaal gesproken getraind wordt. De inclusiecriteria zal dan
weinig effect hebben en het is dus aannemelijk dat de proefpersonen een leereffect zijn ondergaan.
Ook de statistiek heeft een beperking. Ondanks dat de onderzoekers een Kolmogorov-Smirnovtoets
hebben uitgevoerd om te bepalen of de onderzoeksgroep normaal of scheef verdeeld was en de ICC
hebben toegepast, weten de onderzoekers niet of er een bias of systematische fout aanwezig is.
Hiervoor hadden de onderzoekers bijvoorbeeld de limits of agreement kunnen bepalen.
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CONCLUSIE
De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend. Er zijn echter veel variabelen die van invloed
kunnen zijn op de uitslag en betrouwbaarheid van de MRM. Deze dienen dan ook zoveel mogelijk
gecontroleerd en gestandaardiseerd te worden. Het wordt ten zeerste aangeraden om duidelijke
afkappunten op te stellen en te hanteren. Om een eenzijdige beoordeling te bewerkstelligen raden
de onderzoekers aan om hier met alle therapeuten consensus over te bereiken. De onderzoekers zijn
van mening dat de betrouwbaarheid van MRM protocol verder geoptimaliseerd kan worden door de
dag en tijdstip van de hertesten zoveel mogelijk hetzelfde te houden.

PRAKTISCHE TOEPASBAARHEID
De studenten die deelnamen aan het onderzoek hadden allemaal minimaal een half jaar ervaring
met weerstandstraining. De onderzoekers begrijpen dat de opdrachtgever zich op een gegeven
moment heeft afgevraagd wat hij nou uiteindelijk met de onderzoeksgegevens zou moeten. De
onderzoekspopulatie in het huidige onderzoek, studenten, staat natuurlijk erg ver weg van de
populatie die de opdrachtgever dagelijks in zijn praktijk ziet. Deze onderzoekspopulatie is bewust
gekozen, omdat de onderzoekers van de opleiding niet op patiënten mochten testen en omdat voor
het meten van de betrouwbaarheid stabiele deelnemers nodig zijn.
Een vervolgonderzoek zou kunnen zijn om deelnemers die ervaring hebben met weerstandtraining te
vergelijken met deelnemers zonder ervaring met weerstandstraining. Wel adviseren de onderzoekers
de deelnemers zonder ervaring met weerstandstraining voorafgaand aan de test oefensessies te
laten ondergaan, omdat door oefensessies wordt voorkomen dat er een leereffect wordt ondergaan
in spierkracht, coördinatie en neurale adaptaties tijdens de afname van de MRM. Er wordt in de
literatuur aangegeven dat bij jong volwassenen 1 tot 4 en bij ouderen 1 tot 9 metingen nodig zijn om
tot een valide 1-RM te komen. Deze aantallen zijn voor de 1-RM, dus in hoeverre deze gelden voor
de MRM kunnen de onderzoekers niet zeggen.
De vraag die de onderzoekers zichzelf hebben gesteld is:”Is het wel haalbaar om een database op te
stellen?”. De onderzoekers vinden van wel. De resultaten van het huidige onderzoek laten een zeer
hoge ICC zien (Intrabetrouwbaarheid Chest Press ICC 0,972, Leg Extension ICC 0,855 en
interbetrouwbaarheid Chest Press ICC 0,925, Leg Extension ICC 0,860) ondanks de vele variabelen die
mogelijk van negatieve invloed kunnen zijn op de ICC. We kunnen dus stellen dat wanneer dit
aangepaste protocol wordt toegepast op stabiele deelnemers dit protocol een zeer hoge
betrouwbaarheid heeft.
De onderzoekers hebben tijdens dit onderzoek ervaren dat als het test gewicht zo werd ingeschat bij
de eerste sessie dat de deelnemer daarmee maximaal 15 herhalingen kon maken, er bij het terug
rekenen met de formule van Holten om het gewicht te bepalen waarmee maximaal 8 herhalingen
gemaakt kon worden, de deelnemer met dat gewicht op 11 á 12 herhalingen uitkwam. Er vond dus
een onderschatting plaats. Daarnaast hebben de onderzoekers gemerkt dat hoe meer herhalingen de
deelnemer maakt, hoe minder duidelijk de afkappunten worden. De onderzoekers adviseren daarom
om bij de eerste serie het gewicht in te schatten op 8 herhalingen en te hopen dat er binnen 2 sessies
de MRM bepaald kan worden. Dit maakt het protocol praktisch toepasbaarder voor de
opdrachtgever, aangezien deze een kort protocol wilde hebben.
Daarnaast hebben de onderzoekers gemerkt dat er veel deelnemers, vooral mannen, werden
onderschat, terwijl vrouwelijke deelnemers juist werden overschat. De onderzoekers adviseren
daarom d.m.v. evidence based practice te handelen, door zowel de formule van Holten te gebruiken
(evidence) alsmede je eigen referentiekader (practice), om te komen tot een juiste MRM.
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Is het aantal herhalingen waarop getest word relevant? De onderzoekers zijn
van mening van wel. De opdrachtgever wilde een protocol met 6-10 herhalingen maar de
onderzoekers twijfelde of dit wel de beste keuze was. Zij gingen liever voor 15-20 herhalingen, omdat
dit dichter aansluit bij het dagelijks functioneren van de patiënten die de opdrachtgever ziet in
praktijk. Daarnaast word in de literatuur beschreven dat er gemeten moet worden op het aantal
herhalingen waarop getraind gaat worden. Zowel bij de 6-10 als 15-20 herhalingen is het onduidelijk
wat voor kracht er nu daadwerkelijk getest word. Volgens de trainingsleer ‘zweef’ je bij 6-10
herhalingen als het ware tussen intensieve herhalings methode I en de ‘bodybuilding’ hypertrofie
trainingsmethode. Wanneer er gekozen wordt voor een MRM tussen de 15 en 20 herhalingen dan
‘zweef’ je tussen de extensieve herhalingsmethode en de intensieve krachtuithoudingsvermogen
methode. De vraag die we ons dus
moeten afvragen is, meet dit MRM test protocol daadwerkelijk wat we willen weten? Om hierachter
te komen raden de onderzoekers aan om de validiteit te onderzoeken. De beste manier om dit te
onderzoeken zou zijn om het te vergelijken met een gouden standaard. De one-repetition maximum
wordt in de praktijk gezien als een gouden standaard maar is dit niet. Er bestaan voor de onerepetition maximum geen normwaarden en de gemeten waarden zijn in sterke mate afhankelijk van
het gebruikte materiaal. De onderzoekers adviseren om de constructvaliditeit te onderzoeken van
het MRM protocol. Bij constructvaliditeit worden hypotheses geformuleerd die ervan uitgaan dat er
een aantal overeenkomsten en verschillen in scores of correlaties te verwachten zijn, als het
meetinstrument echt meet wat het moet meten.
Als goed alternatief om de kracht bij patiënten te meten, zou de Hand-held dynamometer zijn. Een
Hand-held dynamometer is een betrouwbaar instrument om de spierkracht te meten. Het
instrument is in de praktijk goed toepasbaar; het is relatief goedkoop, draagbaar en nauwkeurig. Om
de betrouwbaarheid te vergroten, moet de meting zo veel mogelijk worden gestandaardiseerd aan
de hand van een meetprotocol; het resultaat is onder andere afhankelijk van de positie van de
dynamometer. Voor de Hand-held dynamometer is een leeftijd- en geslachtgerelateerde knijpkracht
database beschikbaar. Deze database bestaat uit minimale acceptabele knijpkrachtwaarden
preoperatief per leeftijd en geslacht op 85% van de normaalwaarde.
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APPENDIX
Tabel 3. Gegevens intra-beoordeling MRM test.

Chest press

Leg extension

Proefpersoon Meting
1 in kg
1
46,30
2
74,07

Meting
2 in kg
54,55
70,99

Verschil Proefpersoon Meting
in kg
1 in kg
+8,25
1
-3,08
2
58,64

Meting
2 in kg
67,90

Verschil
in kg
+9,26

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

98,21
90,91
89,29
53,57
25,86
70,99
72,73
33,33

-1,79
+10,66
+7,47
+7,27
+2,87
-4,77
+1,30
+2,47

80,25
67,90
92,59
80,25
52,47
57,58
89,29
70,99
49,38

-6,17
+6,17
+4,71
+6,18
+13,78
+5,11
+5,96
+18,52
+3,08

100,00
80,25
81,82
46,30
22,99
75,76
71,43
30,86

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

86,42
61,73
87,88
74,07
38,69
52,47
83,33
52,47
46,30

Tabel 4. Gegevens inter-beoordeling MRM test.

Chest press

Leg extension

Proefpersoon Meting
2 in kg
1
54,55

Meting
3 in kg
57,58

Verschil Proefpersoon Meting
in kg
2 in kg
+3,03
1
-

Meting
3 in kg
-

Verschil
in kg
-

2

70,99

89,29

+18,30

2

67,90

80,36

+12,46

3

98,21

83,33

-14,88

3

80,25

77,38

-2,87

4

90,91

78,79

-12,12

4

67,90

62,50

-5,40

5

89,29

-

-

5

92,59

-

-

6

53,57

52,94

+0,63

6

80,25

72,73

-7,52

7

25,86

22,99

-2,87

7

52,47

50,60

-1,87

8

70,99

69,70

-1,29

8

57,58

70,99

+13,41

9

72,73

70,99

-1,74

9

89,29

89,51

+0,22

10

-

-

-

10

-

-

-

11

-

-

-

11

70,99

67,65

- 3,34

12

33,33

34,48

+1,15

12

49,38

49,38

0
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Figuur 1. Scatterplot CP1 en CP2.

Figuur 2. Scatterplot EXT1 en EXT2

Figuur 3. Scatterplot CP en CP3

Figuur 4. Scatterplot EXT2 en EXT3
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