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Onderbouwing literatuurstudie
Literatuurstudie
1. PICO: Wat is de inter-en intrabetrouwbaarheid van ons multiple repetition maximum (MRM)
protocol voor de chestpress en de leg extension bij “gezonde” mensen die sporten op de
Entracklijn van Enraf bij “Fitpunt fysiotherapie en training” te Bemmel?
2. Domein: Gezondheid, kracht(meting) en normen.
3. Welke typen onderzoek zijn geschikt voor de vraagstelling? RCT, Review, Literatuurstudie.
In feite alle onderzoeken die ons aan informatie kunnen voorzien voor onze hulpvraag.
4. Formuleer de inclusiecriteria: Krachtmetingen waarbij gebruik gemaakt is van een repetitive
maximum (RM) of MRM protocol.
5. Formuleer de zoektermen om de PICO-vraag te beantwoorden: Strength testing, strength
test, strength, muscle testing, muscle strength, power clean, force testing, 1 RM test and
validity, muscle endurance test, 1 rm test, repetitive maximum, repetitive maximum and
validity, repetitive maximum and reliability, 1 RM test and reliability, one-repetition
maximum, strength and gender, strength and age, strength and disease, strength and
training, maximum repetition, maximal strength, maximum strength, strength assessment,
upper body muscle strength, lower body muscle strength,
6. Gebruikte bolean operators: “…” en and.
7. Welke databestanden worden geraadpleegd? Cochrane, Pedro & Pubmed.

Voor de literatuurstudie hebben we de PICO methode uitgevoerd. Hiervoor hebben we een
onderzoeksvraag en inclusiecriteria opgesteld. Deze hebben we verwerkt in een lijst met
zoektermen. We zijn de databases Pubmed, Cochrane en Pedro gaan doorzoeken naar relevante
artikelen. Hierbij werd de volgende zoekstrategie gehanteerd: Onderzoeker J1 zocht naar artikelen
en las de abstracts door. Vervolgens werd de gevonden artikelen doorgestuurd naar onderzoeker W,
voor een herbeoordeling. In het kort werd er gekeken of de artikelen aan de criteria voldeden en of
ze een interessante toevoeging zouden zijn voor ons onderzoek. In totaal werden er 40 artikelen
gevonden, waarvan er 11 werden uitgesloten van de literatuurstudie. De gevonden artikelen werden
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 het
‘snow ball effect’ toegepast door op zoek te gaan naar relevante referenties in de gevonden
artikelen. Hiervoor werd het bovengenoemde beoordelingsstappenplan wederom toegepast. Uit de
gevonden literatuur is de relevante informatie gebruikt in dit onderzoek. Naderhand zijn er nog 2
artikelen gevonden, waardoor het aantal op 31 uit komt.
In de bijlagen kunnen de bijbehorende CAT’s en Cochrane reviews teruggevonden worden.
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Onderbouwing proefpersonen
Inclusie
Een half jaar ervaring met weerstandstraining
Voor het onderzoeken van de inter- en intrabeoordelaars betrouwbaarheid van ons protocol hebben
we stabiele proefpersonen nodig. We hebben ervoor gekozen om proefpersonen te testen met
minimaal een half jaar ervaring in weerstandstraining. Wanneer we proefpersonen zouden
includeren zonder ervaring in weerstandstraining dan zouden we de inter- en intrabeoordelaars
betrouwbaarheid van ons protocol onderzoeken op instabiele proefpersonen. Na het afnemen van
de MRM zal er een adaptatie plaats vinden in verschillende weefsels. Zo zal er op neuraal niveau bij
een volgende MRM meer motor units aangesproken worden, waardoor er meer spiervezels
gerekruteerd worden en zo meer kracht geleverd kan worden (Glynn, A & Fiddler, H. 2009.,
Wingerden van, B.A.M., 1997). Daarnaast blijkt het zo te zijn dat spierkracht bij mensen zonder
ervaring in weerstandstraining van dag tot dag kan verschillen (Braith, R.W., Graves, J.E. et al. 1993).
Er wordt dan ook aangeraden om de proefpersonen zonder ervaring in weerstandstraining zich in
meerdere oefensessies, variërend van 3 tot 9, kennis te laten maken met de test. De ervaring in
weerstandstraining heeft er voor gezorgd dat de eerste vormen van adaptatie zichzelf al
gepresenteerd hebben en dus niet meer van invloed kunnen zijn op de testrestultaten. Dit komt de
betrouwbaarheid van de meting ten goede komen (Ritti-Dias R.M, Evelar, A. et al. 2011., Levinger, I.,
Goodman, C., Hare, D. L., Jerums, G., Toia, D., & Selig, S. 2009., Tagesson, S., Kvist, J. 2007., Marta,
I.R.P., Paulo, S.C.G. 2003., Phillips, T.W., Batterham, M.A., Valenzuela, E.J. and Burkett, N.L. 2004.,
Ploutz-Snyder, L.L., Giamis, E.L. 2001.,). Het onderzoek van Ritti-Dias heeft ook gekozen voor
proefpersonen met minstens een half jaar ervaring in weerstandstraining.(Ritti-Dias, R.M., et al.
2005).
Studenten IPS aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) te Nijmegen
Er is voor een populatie van studenten gekozen, omdat dit door de wetgeving toegestaan is. Het
testen op patiënten in de praktijk mag alleen gebeuren bij toepassing van het CCMO. Er is door onze
opdrachtgever geen aanvraag gedaan bij het CCMO, dus valt ons onderzoek valt onder het
‘studentenpractica’ (12. Internet (z.d.))
Onderzoekspopulatie is tussen de 18 en 30 jaar
Deze leeftijdscategorie is door ons gekozen, omdat deze groep een groot percentage van de
studenten van IPS vertegenwoordigd.
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Informed consent
Het informed consent is opgesteld aan de hand van de literatuur (Ostelo, R.W.J.G., Verhagen, A.P. &
Vet de, H.C.W. 2006.). Het informed consent wordt opgesteld om de proefpersonen op de hoogte te
stellen van het doel, de verwachtingen, voordelen van deelname, nadelen van deelname en de eisen
waar de proefpersoon aan moet voldoen voor het onderzoek. Na inschrijving van de proefpersoon
ontvangt hij/zij het informatiepakket met daarin de informed consent via de e-mail. De inhoud van
het informed consent wordt mondeling met de proefpersoon doorgenomen om te toetsen of hij/zij
het doel, de opzet en de risico’s van het onderzoek begrijpt. Dit zorgt ervoor dat proefpersoon
volledig op de hoogte is, alvorens de handtekeningen worden gezet.
Exclusie
Orthopedische/Musculoskeletale klachten aan knie, schouder, elleboog of pols.
Onze exclusiecriteria zijn mede opgesteld op basis van de artikelen die wij hebben gevonden in ons
literatuuronderzoek. Uit verschillende onderzoeken blijkt het zo te zijn dat ze proefpersonen niet
includeren voor het onderzoek, wanneer deze orthopedische of musculoskeletale
klachten/beperkingen hebben aan het te testen gewricht of gewrichten (Braith, R.W., Graves, J.E. et
al. 1993., Ritti-Dias R.M, Evelar, A. et al. 2011., Tagesson, S., Kvist, J. 2007., Phillips, T.W., Batterham,
M.A., Valenzuela, E.J., Burkett, N.L. 2004., Shaw, E.C. et al. 1995., Faigenbaum, D.A., Mcfarland, E.J.
et al. 2012).
Aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de spierkracht
In ons onderzoek willen wij de inter- en intrabetrouwbaarheid van ons protocol onderzoeken. Een
proefpersoon die een aandoening heeft die er voor zorgt dat de spierkracht wisselt kan ruis
veroorzaken. Na de analyse kan dan niet met zekerheid een uitspraak gedaan worden over de
betrouwbaarheid van het protocol. Deze exclusiecriteria komt ook terug in de literatuur (Ritti-Dias
R.M, Evelar, A. et al. 2011., Verdijk, L. B. et al. 2009).
Geen toestemming van arts
Een proefpersoon kan er voor kiezen om, bijvoorbeeld bij twijfel, contact op te nemen met zijn of
haar (huis)arts om na te vragen of het participeren aan dit onderzoek geoorloofd is. Bij een advies
om niet te participeren aan dit onderzoek, zal de proefpersoon uitgesloten worden van het
onderzoek (Phillips, T.W., Batterham, M.A., Valenzuele, E.J., Burkett, N.L. 2004., Gordon, F.N., Kohl,
W.H., Pollock, L.M., Vaandrager, H., Gibbons, W.L., Blair, N.S. 1995).

Onderbouwing apparatuur
Apparatuur
De opdrachtgever stelt zijn eigen fitness apparatuur (Entrack lijn) niet beschikbaar voor ons
onderzoek. Na het gesprek van onze opdrachtgever en expert onderzoeker is er besloten om de
testen uit te voeren op de Technogym apparatuur van Seneca. Dit heeft een aantal voordelen
namelijk: 1) De proefpersonen hoeven nu niet meer af te reizen naar de praktijk in Bemmel en 2) De
ruis die veroorzaakt wordt door de luchtdruk krachttoestellen van de Entracklijn is bij de Technogym
apparatuur niet aanwezig.
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Onderbouwing protocol
Onderbouwing warming-up
De proefpersonen zullen een warming-up ondergaan om de spieren voor te bereiden op het werk
dat gaat komen. Hierbij willen wij een voorspanning van de spieren realiseren. Er is gekozen voor een
specifieke warming. De warming-up wordt uitgevoerd om blessures te voorkomen en het is een
oefensessie waarop de proefpersoon gecorrigeerd kan worden op ritme, ademhaling en techniek .
Uit ons literatuuronderzoek is gebleken dat een (a)specifieke warming-up veelvuldig wordt toegepast
(Raphael Mendes Ritti-Dias et al. 2011., McCurdy, K. et al. 2008., Barnard, K.L. et al. 1999., Levinger,
I., Goodman, C., Hare, D.L., Jerums, G., Toia, D. Selig, S. 2009., Tagesson, S., Kvist, J. 2007., Phillips,
T.W., Batterham, M.A., Valenzuele, E.J., Burkett, N.L. 2004., Ploutz-Snyder, L.L. 2001., Schroeder, E.T.,
Wang, Y., Castaneda-Sceppa, C., Cloutier, G., Vallejo, F.V., Kawakubo, M., Jensky, E.N., Coomber, S,
Azen, P.S., Sattler, R.F. 2007., Shimano, T.O, et al 2006., Braith, R.W., Graves, J.E. et al. 1993., Verdijk,
L. B., van Loon, L., Meijer, K., & Savelberg, H. H. C. M. 2009., Pollock, M.L, Carrol, J.F., Graves, J.E.,
Leggett, S.H., Braith, R.W., Limacher, M., Hagberg, J. M. 1991., Faigenbaum, D.A., Mcfarland, E.J.,
Ratamess, A.N., Herman, E.R., Kang, J., Myer, D.G., et al. 2012., Ritti-Dias, R.M., et al. 2005). Uit onze
pilot is gebleken dat de proefpersonen herhaaldelijk gecorrigeerd moesten worden op onze
uitvoeringseisen.
Onderbouwing rust tussen sessies
We hebben voor een rust van 2 tot 4 minuten gekozen, omdat dit gevonden is in de artikelen die uit
ons literatuuronderzoek zijn gekomen. Zo baseren wij ons rustmoment o.a. op Holten die daarvoor
een percentage van de RM gebruikt (Myklebust, A., Jacobsen, F. et al, 1998.). Aangezien wij tussen
de 60-85% van de 1-RM zitten dient er volgens holten 1 tot 3 minuten rust gehouden te worden.
Daarnaast blijkt het zo te zijn dat de hersteltijden van de energierijke fosfaten (ATP en CP) tussen de
2 en 5 minuten ligt. De aanvulling van de zuurstofvoorraden ligt tussen de 10-15 seconden en 1
minuut (Technogym). In de artikelen die wij gevonden hebben wordt veelal een tijd tussen de 3 en 5
minuten aangehouden (Glynn, A. & Fiddler, H., 2009., Shimano, T.O, et al. 2006., Braith, R.W.,
Graves, J.E. et al. 1993., Ritti-Dias R.M, Evelar, A. et al. 2011., Verdijk, L. B., van Loon, L. et al. 2009.,
Levinger, I., Goodman, C. et al. 2009., Pollock, M.L, Carrol, J.F. et al. 1991.). Aan de hand van de
Ratings of Perceived Exertion (RPE) schaal bepalen we wat de proefpersoon zijn mening is van de
zwaarte van de test (Foster, C., Florhaug, J. a, Franklin, J., Gottschall, L., Hrovatin, L. a, Parker, S.,
Doleshal, P., et al. 2001). Op basis daarvan bepalen het rustmoment. Bij een RPE score van ≤12 krijgt
de proefpersoon 2 minuten rust en bij een RPE score van 12 krijgt de proefpersoon 4 minuten rust
(Phillips, T.W., Batterham, M.A., Valenzuele, E.J., Burkett, N.L. 2004).
Onderbouwing motivatie tijdens uitvoering MRM
We hebben er voor gekozen om de proefpersonen met gestandaardiseerde motivatiezinnen aan te
moedigen, zodat de manier van aanmoedigen bij alle onderzoekers hetzelfde is. Hiermee willen we
voorkomen dat het wel of niet motiveren van een proefpersoon invloed heeft op de uitkomst van de
MRM-test. Dit doen we om de twee herhalingen. Shimano paste motivatie toe in zijn onderzoek om
ervoor te zorgen dat iedereen gemotiveerd bleef en tot het uiterste ging. (Shimano, T.O, et al. 2006).
Tagesson, Ploutz-Snyder en collegae hebben ook een verbale motivatie toegepast in hun onderzoek
(Tagesson, S., Kvist, J. 2007., Ploutz-Snyder, L.L., Giamis, E.L. 2001).
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Onderbouwing ademhaling
Wij hebben ervoor gekozen dat de proefpersoon tijdens de concentrische fase van de oefening
uitademt en bij de excentrische fase inademt (Glynn, A & Fiddler, H. 2009., Gordon, F.N., Kohl, W.H.,
Pollock, L.M., Vaandrager, H., Gibbons, W.L., Blair, N.S. 1995). Dit voorkomt dat de proefpersoon zijn
ademhaling in houdt of (on)bewust een Valsalva manoeuvre uitvoert. (Glynn, A & Fiddler, H. 2009).
Onderbouwing ritme
Er is voor een ritme van 2 seconden concentrisch, 0 seconden statisch en 2 seconden excentrisch
gekozen. Hiervoor hebben we gekozen, omdat op deze manier duidelijk zichtbaar wordt of de
proefpersoon zich nog aan instructies kan houden. Wanneer de proefpersoon niet meer in staat is
om volgens de instructies een beweging tegen de weerstand uit te voeren, kunnen we de test
stopzetten en het aantal herhalingen noteren.
Daarnaast zijn wij van mening dat bij dit ritme een kans op hyperventilatie niet aanwezig is. Bij een 10-1 ritme zou de proefpersoon veel sneller moeten ademhalen. Een normale ademhalingsfrequentie
is 12 – 18 ademhalingen per minuut en met ons 2-0-2 ritme zou dat 15 ademherhalingen per minuut
moeten zijn (Martini, H.F & Bartholomew, F.E., 2012). Bij een ritme van 1-0-1 zou de proefpersoon
een ademhalingsfrequentie van 30 per minuut hebben. Ook in de literatuur is er gekozen voor 2
seconden concentrisch en 2 seconden excentrisch (Wolfgang, K.K. & Lauber, D. et al. 2006.,
Tagesson, S., Kvist, J. 2007)
Onderbouwing maximaal aantal sessies
Voor ons protocol hanteren wij maximaal 3 sessies. Deze sessies zijn gebaseerd op de trainingsleer
en de gevonden literatuur, waarbij wij tussen de waarden in blijven zitten om ons ervan te
verzekeren dat we een zo zuiver mogelijke MRM vaststellen(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
2008-2009., Gordon, F.N., Kohl, W.H., Pollock, L.M., Vaandrager, H., Gibbons, W.L., Blair, N.S., 1995.,
Shimano, T.O, et al 2006., Ritti-Dias, R.M., Evelar, A. et al. 2011., Levinger, I., Goodman, C., Hare, D.L.,
Jerums, G., Toia, D. & Selig, S. 2009., Pollock, M.L, Carrol, J.F., Graves, J.E., Leggett, S.H., Braith, R.W.,
Limacher, M., Hagberg, J. M. 1991., Faigenbaum, D.A., Mcfarland, E.J., Ratamess, A.N., Herman, E.R.,
Kang, J., Myer, D.G., et al. 2012., Ritti-Dias, R.M., et al. 2005). In de trainingsleer wordt aanbevolen
om tussen de 3 en 5 sessies uit te voeren (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2008-2009). Meer
dan 3 sessies zal er volgens ons toe leiden dat de proefpersoon last kan hebben van zijn
vermoeidheid en niet zijn maximale MRM kan bereiken.
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Onderbouwing stoppen MRM test
De test zal stopgezet worden wanneer de proefpersoon na eenmaal corrigeren niet meer: 1) Het
gewicht in een volledige range of motion (ROM) kan liften, 2) niet meer de techniek toepast zoals
hem deze uitgelegd is volgens protocol, 3) geen ritme van 2-0-2 aanhoudt en 4) pijnklachten.
Onderzoeker Shimano en collegae hebben ervoor gekozen om de test te stoppen, wanneer de
proefpersoon niet meer de correcte techniek kon hanteren (Shimano, T.O, et al 2006). De mislukte
uitvoering wordt niet meegenomen in het aantal herhalingen. De uitslag wordt door de onderzoeker
genoteerd, omdat dit het maximum is wat de proefpersoon kon bereiken.
Uit veiligheid zal de MRM test gestopt worden wanneer de proefpersoon pijnklachten aangeeft.
Hiermee willen we voorkomen dat we een blessure forceren of verergeren. De uitslag wordt
genoteerd door de onderzoeker en er wordt navraag gedaan naar de ernst en locatie van de
pijnklachten. Dit wordt genoteerd. In overleg wordt er bekeken of de proefpersoon meegenomen zal
worden in de gegevensanalyse.
Onderbouwing falen MRM test en herhaling MRM test
Wanneer de onderzoeker bij een proefpersoon zijn MRM niet in ≤3 sessies weet te bepalen zal er 72
uur later een nieuwe test uitgevoerd worden. Bij een succesvolle MRM test zal de volgende test ook
72 uur later plaats vinden. Het afnemen van de MRM is in feite een trainingsprikkel, omdat het een
trainingsprikkel is dienen we ons ook aan de trainingsleer te houden. In de literatuur staat vermeld
dat er een rust moet zijn tussen de 48 – 96 uur bij krachttrainingen (Wingerden van, B.A.M., 1997.,
Morree de, J.J., 2006). In deze 72 uur hebben de spieren tijd om te herstellen. Denk hierbij aan het
herstel van het endomysium en het perimysium, evenals de sarcomeren die door de excentrische
krachten tegen hun voorkeursrichting in moesten werken (Morree de, J.J. 2008). Dit komt ook terug
in de gevonden artikelen (Abernethy, G.W. and Logan, P., 1995., Lauber, D., & Wasserman, A. 2006.,
Ritti-Dias R.M, Evelar, A. et al. 2011., Faigenbaum, D.A., Mcfarland, E.J., Ratamess, A.N., Herman,
E.R., Kang, J., Myer, D.G., et al. 2012., Ritti-Dias, R.M., et al. 2005., Ploutz-Snyder, L.L., Giamis, E.L.
2001).
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Onderbouwing statistiek
Onderbouwing (non-)parametrisch toetsen
Citaat: “Een toets om te kijken of een verdeling normaal is, is de Kolmogorov-Smirnov and SapiroWilk test. Als deze test niet significant is vertelt het ons dat de verdeling van de steekproef niet
significant verschillend van een normale verdeling (dus redelijk normaal). Als de test wel significant is
geeft dit aan dat jou verdeling niet normaal is.” (13. Internet (z.d.))

Onderbouwing ICC
Citaat: “Een goede correlatiecoëfficiënt is geen verzekering voor een goede overeenstemming. Stel
de eerste beoordeling van een reeks van 10 patiënten levert de volgende waardes op: 11, 13, 10, 15,
18, 13, 14, 15, 20, 12 en de tweede beoordeling levert de getallen: 21, 23, 20, 25, 28, 23, 24, 25, 30,
22. De twee reeksen zijn perfect gecorreleerd (met een correlatiecoëfficiënt van 1). Maar er is hier
geen strikte overeenstemming. De tweede reeks scoort namelijk structureel 10 hoger dan de eerste.
Het is daarom verstandig om na het kijken naar de scatterplot en de 'gewone' correlatiecoëfficiënt
ook een ICC te berekenen. Bij het kwantificeren van overeenstemming tussen meer dan twee
beoordelaars is een gewone correlatiecoëfficiënt direct ongeschikt.” (14. Internet (z.d.))

Onderbouwing Two-way random
Citaat: “Het Two Way Random model gaat ervan uit dat de beoordelaars niet vast zijn, maar ook een
random sample zijn van alle mogelijke beoordelaars. Dit is bijvoorbeeld het geval als er bij patiënten
twee maal de temperatuur gemeten wordt. We zijn daarbij geïnteresseerd in de overeenstemming
tussen de twee herhaalde metingen. Maar we willen hiermee ook iets kunnen zeggen over
toekomstige herhalingen van temperatuurmetingen.” (14. Internet (z.d.))

Onderbouwing Absolute Agreement
Citaat: “Als de interesse ligt in precieze overeenkomst, dan wordt er gekozen voor de optie 'absolute
agreement'.” (14. Internet (z.d.))

Onderbouwing Spearman’s rangcorrelationcoëfficiënt
Citaat: “De waarde die uit deze formule komt, ligt altijd tussen de -1 en 1. Als de uitkomst exact 1 is,
dan is er een perfect verband: de rangorde score op de ene variabele komt overeen met de rangorde
score op de andere variabele. Ook bij -1 is er sprake van een perfecte samenhang alleen is de
rangordening precies tegengesteld. Hoe verder de uitkomst van 1 of -1 afwijkt des te minder komen
de rangordescores van de ene variabele overeen met de rangorde score op de andere variabele. De
waarde 0 betekent dat er geen samenhang is tussen beide variabelen. Hoe meer de waarde van 0
afwijkt des te sterker is het verband.”(11. Internet (z.d.))
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Bijlagen: CAT’s en Cochrane reviews

Critically appraised topic
Auteur: Joost Kruijssen
Vraagstelling: Dit onderzoek beschrijft de cardiovasculaire veiligheid bij maximale kracht testen
uitgevoerd door 6653 mannen en vrouwen onder dezelfde omstandigheden.
Clinical Bottem Lines:
1. Dit is het eerste artikel dat is geschreven over de cardiovasculaire veiligheid bij maximale kracht
metingen bij een grote populatie. De onderzoeksresultaten suggereren dat maximale kracht metingen
veilig is. Hoewel er meer onderzoek nodig is om dit te bevestigen omdat alle deelnemers een
uitvoerige medische keuring hebben gehad.
2.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Niet beschreven in het artikel.
2. Sample: 6653 deelnemers waarvan 5460 mannen en 1193 vrouwen in de leeftijd van 20-69 jaar.
3. Procedure: Alle deelnemers ondergingen voorafgaand aan de testen eerst een uitgebreide
medische keuring. Het start gewicht ingesteld tussen de 70 en 100 % van iemand zijn lichaamsgewicht
bij de bench press en leg press. Er werd steeds meer gewicht toegevoegd tot dat de 1RM werd
behaald.
4. Outcome measures: 5. Results: -
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Appraisal and application:
Strengths: 1) Duidelijk verteld waar de deelnemers vandaan komen.
Threats: 1) Er staat niet beschreven hoeveel rust er tussen elke sessie is genomen. 2) Er is niet
beschreven hoe de data is geanalyseerd en wat de resultaten hiervan zijn. De resultaten zijn alleen in
een tabel zichtbaar.
Other elements:
Citation: Gordon, F.N., Kohl, W.H., Pollock, L.M., Vaandrager, H., Gibbons, W.L., Blair, N.S. (1995).
Cardiovascular safety of maximal strength testing in healthy adults. The American Journal of
Cardiologt, Vol. 76
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Critically appraised topic
Auteur: David Jansen
Vraagstelling: Wat doet de bloeddruk bij hartpatiënten wanneer ze single-arm curls, double- en
single-leg presses uitvoeren?
Clinical Bottem Lines:
1. Bij deze onderzoekspopulatie was de bloeddruk klinische acceptabel tijdens de single-arm curls,
double- en single-leg presses bij een intensiteit van 80%.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Cohort study
2. Sample: Acht mannelijke hartpatiënten van 46 tot 65 jaar die in het verleden een hartinfarct gehad.
Alle patiënten hebben deelgenomen aan het Cardiac Exercise Programme voor tenminste 1 maand en
maximaal 6 maanden.
3. Procedure: De patiënten voerden single-arm curls (Machine handle, Rubicon Industries, Stoney
Creek, ONT), double- en single-leg presses (Global Gym 4141-162, Global Gym Inc., Downsview,
ONT)uit op een intensiteit 20, 40, 60 en 80% uit. Dit deden ze 1 set van 10 herhalingen en bij 80% een
set van 5 herhalingen. Voor, tijdens en na de oefeningen warden de hartslag en bloeddruk gemeten.
4. Outcome measures: Hartslag, bloeddruk (MX 800, Medex Inc., Hilliard, OH)
5. Results: De bloeddruk steeg het minste bij 20% van 1RM en het meeste bij 80%. Bij alle drie
oefeningen steeg de bloeddruk significant bij 80% van de 1RM. De oefeningen op 80% van de 1RM
zorgde voor een klinische acceptabele bloeddruk.
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Appraisal and application:
Strengths:
1. Exclusie criteria proefpersonen
2. Variatie in de onderzoekspopulatie
Threats:
1. Uit het onderzoek is niet duidelijk op te maken of ze rekening met medicatie hebben
gehouden die de bloeddruk en de hartslag beïnvloed
2. Kleine populatie, weinig power
3. Wat voor tempo hanteerden ze voor de herhalingen
4. Hoe zijn ze aan de 1RM waardes gekomen
Other elements:
Citation:

David R.S. Haslam (1988) Direct measurements of atrial blood pressure during formal
weightlifting in cardiac patients, Journal Cardiopulmonary Rehabil 8 213-225
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Critically appraised topic
Auteur: Joris van Hulten
Vraagstelling:

Clinical Bottem Lines:
1. De bevindingen van dit onderzoek zijn niet in lijn met de bevinden van Mayhew, die
rapporteerde dat de relatie tussen submaximale liftcapaciteit en 1-RM bench press spierkracht
hetzelfde bleef, zowel voor als na de training. Mogelijk, doordat er geen specifiek
oefenprogramma gebruikt werd om de kracht te verbeteren
2. De formules ontwikkeld in deze studie tonen aan dat de 1-RM voorspeld kan worden aan de
and van een 7-10 RM met een gemiddelde hoeveelheid accuraatheid (SEE= 10% van het
groepsgemiddelde).
3. Het gebruiken van voorspellende formules, die ontwikkeld zijn op ongetrainde proefpersonen,
op getrainde personen blijkt ongepast te zijn. Dit zorgt namelijk voor een overschatting.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: 2. Sample: 33 mannen (leeftijd 25±4.6 in jaren; grootte 1.798±0.071 in meter; gewicht 77.2±12.0 in kg)
en 25 vrouwen (leeftijd 23±5.8 in jaren; grootte 1.659±0.054 in meter; gewicht 62.6±7.4 in kg). Alle
proefpersonen doen aan zittend werk, die nog niet in met een regulier oefenprogramma hebben
gewerkt voor tenminste 1 jaar voorafgaand aan deze studie. Verder hadden ze geen orthopedische
beperkingen of contra-indicaties voor de te testen oefeningen en training.
3. Procedure: Bij aanvang werd de isometrische kracht van de knie extensoren gemeten in 110°, 95°,
80°, 65°, 50°, 35°, 20° en 9° van de knie in flexie, door middel van een experimentele knie extensie
tensiometer (ontwikkeld door Nautilus in 1985). Dit protocol is eerder al in details beschreven door
Graves, et al en Manning, R.J. et al. De piekkracht, ongeacht in welke hoek, werd gebruikt als
referentiewaarde voor de bepaling van het eerste 1-RM gewicht. Proefpersonen voltooide vervolgens
een bilaterale knie extensie op een andere dag. 48 uur later werd er een hertest van de 1-RM
uitgevoerd. Voorafgaand aan elke sessie werd er een warming-up uitgevoerd van een setje van 6 tot 8
herhalingen met een licht gewicht. Twee minuten rust werd er gegeven tussen de warming- up en de
start van de 1-RM. Een -1RM poging werd als succesvol gezien wanneer het gewicht dat getilt werd
binnen 10° van de volle extensie werd bereikt, om compressie van pads en beenweefsel toe te staan.
Als aanvulling op de 1-RM test werd er nog een 7-10RM afgenomen van een enkele set van de
bilaterale knie extensie tot een vrijwillige vermoeidheid. Mochten ze boven de 10 herhalingen
uitkomen dan werd de test herhaald met een zwaarder gewicht na 48 uur van rust. Daarna werden de
proefperson gerandomiseerd in een controle of trainingsgroep.
Vervolgens werd een trainingsprogramma voor 18 weken gestart, waarna weer een 1-RM test werd17
afgenomen. Er werd twee tot drie trainingssessies
gevolgd.
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4. Outcome measures: Gemiddelde van de pre-training RM’s werd het gemiddelde genomen als
baseline. De resultaten van twee post-training werd het gemiddelde van gepakt en gebruikt als
vergelijkbare waarde. Pearson’s r werd toegepast om de correlatie te berekenen. Controle groep
voerde maar een 1-RM uit en zijn daardoor geëxcludeerd voor de betrouwbaarheidsanalyse. ANOVA
werd toegepast om krachtverschillen binnen de groepen te analyseren. Regressieformules werden
ontwikkeld om de 1-RM voor en na de training te voorspellen.
5. Results: Test-hertest betrouwbaarheidscoefficients voor de 1-RM test zijn hoog voor (r = 0.98) en na
(r = 0.99) training. Trainingsgroep was niet significant anders dan de controle groep (p≥0.05). De
relatie tussen de 1-RM en 7-10RM was lineair (p≤0.05) en niet geassocieerd met een kwadratische
(lineaire curve) component. SEE indiceerde dat pretraining 1-RM kracht bepaald kan worden met een
accuraatheid van ±9.3kg. Het verschil tussen de actuele posttraining 1-RM en de voorspelde posttraning 1-RM was significant (p≤0.01). De SEE was vergelijkbaar met de pretraining voorspelling door
de formule. De totale fout € van de voorspelling was 25.6kg. Het grote verschil tussen de SEE en E is
consistent met een significant verschil tussende gemiddelde en indiceert een systematische fout. Dit
resulteert in een overschatting (ongeveer 21kg) van de 1-RM in getrainde individuen.

Appraisal and application:
Strengths: In-en exlusiecriteria zijn bekend, wel algemeen. Proefpersonen gerandomiseerd in de
controle of trainingsgroep.
Threats: Niet bekend of de onderzoekers geblindeerd waren.
Other elements:
Citation: Braith, R.W., Graves, J.E. et al. (1993). Effect of training on the relationship between
maximal and submaximal strength. Medicine and science in sports and exercise. Jan;25(1):132-8.
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Critically appraised topic

Effects of High Resistance Training in Coronary Artery
Disease
Auteur: Wout van de Steeg
Vraagstelling: Het doel van deze studie was om de veiligheid en efficiency te onderzoeken van
30min/dag, 3dag/week, 10 weken lang krachttrainingschema bij stabiele aeroob getrainde
mannelijke hartpatiënten.
Clinical Bottem Lines:
1. Het programma was effectief in het bevorderen van duidelijke verbeteringen in spierkracht.
De gekozen 6 oefeningen bevatten grote spiergroepen en werden ontworpen om kracht te
vergroten voor de dagelijkse activiteiten.
Summary of Key Evidence:
1. Study design: 2. Sample: 9 stabiele mannelijke hartpatienten
3. Procedure: PP kwamen 3 keer per week gedurende 30 minuten krachttraining in aanvulling tot 30
minuten stretching, gymnastiek en aërobe activiteit beoefenen. Het gewicht dat word gebruikt bij
ieder station werd berekend op 80% van de maximale vrijwillige beoordeelde contractie, welke is
berekend in het vooronderzoek. Voor het sit-up station, PP voerden 80% van het aantal sit-ups
voltooid in 1 minuut tijdens het vooronderzoek uit.
4. Outcome measures: De gegevens worden gepresenteerd als gemiddelde ± standaard
afwijking. Statistische analyses werden uitgevoerd met behulp van de Biomedische Computer Program
BMDP2V voor analyse van de variantie met herhaalde measures. Het waarschijnlijkheidsniveau van p
<0,05 werd gekozen voor de bepaling statistische betekenis.
5. Results: De maximale vrijwillige contractie voor bankdrukken, military press, standing bicepscurl,
quadriceps Extension en hamstring curl gingen omhoog met een respectivelijke 17, 12, 19, 53 en
46%(p= <0,05). Het aantal sit-ups in 1 minute werd verbeterd met 33%
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Appraisal and application:
Strengths:1) beschreven eigenschappen PP, 2) beschrijving inhoud verschillende testen, 3) duidelijke
resultaten
Threats: 1) study design mist, 2) geen echte in- en exclusiecriteria voor de proefpersonen beschreven,
Other elements:
Citation: Ghilarducci, L. et al. (1989), Effects of High Resistance Training in Coronary Artery Disease,
American Journal of Cardiology, vol 64/866-670
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Critically appraised topic
Auteur: David Jansen
Vraagstelling: Wat is het aantal oefensessies dat vereist is voor de gewenning aan de 1-RM voor
fysiek actieve mannen die ervaring hebben met weerstandstraining?
Clinical Bottem Lines:
1. De resultaten suggereren, voor een adequate evaluatie van de spierkracht van jonge
mannen met eerdere weerstandstraining ervaring, ten minste drie oefensessies in 1-RM
testen voor de bench press en squat en twee sessies voor de arm curl.
2. Wanneer bij een oefening een grote spiergroep aangesproken wordt, dan lijkt een langere
gewenningsperiode nodig in vergelijking met oefeningen waarbij een kleinere spiergroep
wordt aangesproken.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Cohort studie
2. Sample: 21 mannen (24,5 ± 3,8 jaar), ogenschijnlijk gezonde en met eerdere ervaring van ten
minste zes maanden met weerstandstraining. De proefpersonen moeten fysiek actief
(gesystematiseerd regelmatige lichamelijke inspanning> twee keer per week).
3. Procedure: 1-RM van de bench press, squat en arm curl. De proefpersonen hebben vier 1-RM
testen uitgevoerd met tussenpozen van 48-72 uur. Maximaal drie pogingen om de 1RM te bepalen
en tussen de pogingen werd 3-5 minuten pauze aangehouden.
4. Outcome measures: 1RM bench press, squat en arm curl
5. Results: De individuele verschillen van de 1-RM testen van bench press en squat zijn tussen de
derde en vierde sessie respectievelijk klein. Bij de arm curl was dat tussen de tweede en derde
sessie.
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Appraisal and application:
Strengths:
1.
2.
3.
4.

Proefpersonen warden op dezelfde periode van de dag getest (ochtend, middag of avond)
Techniek/uitvoering van de oefeningen waren gestandaardiseerd
Tijdens het onderzoek mochten de proefpersonen niet trainen
Specifieke populatie: jonge mannen (24,5 ± 3,8 jaar), met minimaal 6 maanden
weerstandstraining

Threats:
1. Ogenschijnlijk gezonde proefpersonen
2. Hebben ze de proefpersonen gecontroleerd of ze daadwerkelijk niet hebben getraind tijdens
het onderzoek
3. Niet duidelijk wie de 1RM testen heeft of hebben afgenomen
4. Uit het onderzoek kan ik niet uithalen of de proefpersonen geblindeerd zijn tijdens het
onderzoek

Other elements:
Citation:

Raphael Mendes Ritti-Dias et al. (2011) ) Influence of familiarization process on
muscular strength assessment in 1-RM tests, Journal of Strength and Conditioning
Research 25(5) 1418–1422
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Critically appraised topic
Auteur: Joris van Hulten
Vraagstelling:

Clinical Bottem Lines:
1. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de betrouwbaarheid van de 1RM test
verschillend is bij proefpersonen met en zonder ervaring met weerstandstraining. Een
volledige test zou dus voldoende kunnen zijn om accuraat de 1RM te bepalen bij personen
met ervaring in weerstandstraining (meer dan 24 maanden).
2. Bij personen zonder ervaring in weerstandstraining zijn 2-3 test momenten nodig om de
maximale kracht accuraat te meten.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Experimenteel
2. Sample: 30 jonge mannen (18-30 jaar). Inclusiecriteria: geen tekenen of symptomen van een ziekte,
geen medicatie gebruiken en geen orthopedische blessures hadden. De proefpersonen werden,
afhankelijk van hun geschiedenis met weerstandstraining, ingedeeld in twee categorieën: NOEXP
(zonder ervaring) en EXP (met ervaring). Geen van alle proefpersonen hadden ervaring met een 1-RM
test. 14 personen kwamen in de NOEXP groep en 16 personen in de EXP groep (34.5±15.7 maanden
ervaring met weerstandstraining).
3. Procedure: Proefpersonen werd gevraagd om het laboratorium 5 maal te bezoeken. Een keer voor
een oriëntatie sessie en 4 voor de test sessies. Zo werd er gescreend (medische historie) en werden de
antropologische variabelen (hoogte en lichaamsgewicht) afgenomen. De 4 testsessies voor de 1-RM
werden uitgevoerd op hetzelfde tijdstip van de dag, waarbij tussen elke sessie 48-72 uur zat. Voor het
testen werd er aangeraden om het gebruik van alcohol, sigaretten of cafeïne drankjes 24 uur voor de
test te voorkomen. Daarnaast werden ze geadviseerd om fysieke inspanning tijdens de test periode te
voorkomen. De 1-RM werd van de bench press en de squat gemeten. Voor elke testoefening werd er
een warming-up gedaan met 6-10 herhalingen op basis van een inschatting van 50% van de 1-RM. De
warming-up werd ook gebruikt om de proefpersonen kennis te laten maken met de test apparatuur en
de til techniek. Na 2 minuten rust werd het onderzoek gestart. Proefpersonen werden georiënteerd en
gevraagd om 2 herhalingen uit te voeren van het opgelegde gewicht binnen 3 herhalingen. Tussen elke
poging zat 3-5 minuten rust. De proefpersoon zijn 1-RM was opgenomen als de laatste weerstand die
getilt werd, voor de mislukte poging. Vijf minuten na de 1-RM van de bench press werd de squat
gestart, op eenzelfde manier als eerder beschreven. Uitvoering en de techniek werd constant
geobserveerd om betrouwbaarheid te garanderen. De observaties werden uitgevoerd door 2 ervaren
onderzoekers
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4. Outcome measures: Mauchly’s test, ANOVA 2-way, Newman-Keuls post hoc test werd uitgevoerd
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5. Results: Hoge ICC’s voor beide groepen (van 0.94 tot 0.96). Er was een significante interactie effect in de
bench press (F=3.09; P<0.03; n2=0.14) en squat (F=2.76; p<0.05; n2=0.31). Dit laat zien dat alleen de NOEXP
groep een toename van maximale kracht tussen de sessie had in de bench press (Sessie 1 vs. 2 = +3.8%;
sessie 1 vs. 3 = +7.4%; sessie 1 vs. 4 = +10.1%) en squat (Sessie 1 vs. 2 = +7.6%; sessie 1 vs. 3 = 10.1%;
sessie 1 vs. 4 = +11.2%). Bias in beide oefeningen was hoger in de NOEXP (bench press = 1.9kg; squat = 8.0
kg) dan in de EXP (bench press = 0.0kg; squat = 3.8kg). De limits of agreement in beide oefeningen waren
hoger in de EXP (bench press = 9.5 naar -9.5kg; swaut = 21.1 naar -13.6kg) dan in de NOEXP (bench press =
5.2 naar -1.5kg; squat = 19.2 naar -3.2kg). Verder was er geen significante correlatie tussen de bias en het
gemiddelde van het gewicht in beide groepen (NOEXP- bench press: r= -0.18, p=0.54; squat: r= -0.15, p=
0.62; EXP-bench press: r= -0.34, p=0.20; squat: r= -0.01; p=0.99).

Appraisal and application:
Strengths: Duidelijk statistische toetsen afgenomen ter verduidelijking van de onderzoeksvraag.
Threats: Randomisatie is niet geblindeerd. Onderzoekers zijn niet geblindeerd.
Other elements:
Citation: Ritti-Dias, R.M., Evelar, A. et al. (2011). Influence of previous experience on resistance
training on reliability of one-repetition maximum test. Journal of Strength and Conditioning
Research, 25(5)/1418-1422.
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Critically appraised topic
Auteur: Joris van Hulten
Vraagstelling:

Clinical Bottem Lines:
1. De oudere individu kan vatbaarder zijn voor blessures.
2. Het lijkt zo te zijn dat de meeste blessures bij ouderen voorkomen aan de onderste
extremiteit.
3. Geslacht zou van invloed kunnen zijn op de blessures. Oudere vrouwen hebben mogelijk een
verhoogd risico op het krijgen van blessures bij wandelen/joggen.
4. Het afnemen van een 1-RM test bij een gewricht waar in het verleden orthopedische
problemen mee zijn geweest lijkt ongeschikt te zijn door het percentage blessuregevallen.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: 2. Sample: 70 proefpersonen in de leeftijd van 70-79 jaar gaven zich vrijwillig op. Gemiddelde leeftijd
72.1 jaar ± 3.0, lengte 164.1 cm ± 10.9 en gewicht 64.5 kg ± 13.0 cm.57 bleven er na de screening over
voor het onderzoek.
3. Procedure: Telefonisch werd er gescreend om vast te stellen of personen tussen de leeftijdscategorie
van 70-79 bevonden, zijn een huismuis voor tenminste 1 jaar en geen openlijke geschiedenis van
cardiovasculaire aandoeningen of orthopedische beperkingen hebben voor de te testen oefeningen en
trainingen en niet voldeden aan de exclusiecriteria. Na deze screening bleven er nog 57
proefperonen.Vo2max werd voorafgaand aan het onderzoek bepaald op een loopband. Op een andere
dag werd voorafgaand aan het onderzoek een 1-RM bepaald van de bovenste en onderste extremiteit
(op Nautilus apparatuur). Vervolgens werden ze gerandomiseerd in een loop/jog groep, krachttraining
groep of controle groep. Er werd getraind voor 26 weken a.d.h.v. een trainingsprogramma.
4. Outcome measures: Aantal blessures bij het afnemen van een VO2max test op een loopband, aantal
blessures bij het afnemen van een 1-RM test voor de bovenste- en onderste extremiteit en het aantal
blessures die opgelopen werden bij een loop/jog trainingsprogramma of krachttrainingsprogramma.
5. Results: 49 proefpersonen hadden het onderzoek volledig afgerond. Geen blessures bij het testen op
de loopband. Bij het afnemen van de 1-RM testen liepen 11 van de 57 proefpersonen een blessure op.
Tijdens de krachttraining liepen 2 van de 23 proefpersonen een blessure op. Negen van de 21
proefpersonen in de loop/jog groep liepen een blessure op.
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Appraisal and application:
Strengths: Er is niet alleen onderzocht of een krachttrainingsprogramma en het afnemen van 1-RM’s
een risico is voor blessure, maar er is ook gekeken naar mogelijke blessures bij een VO2max test en
het trainingsprogramma. Duidelijke in- en exlusiecriteria opgesteld, dat is ook gecontroleerd bij de
vrijwilligers.
Threats: Studie ontwerp is niet bekend. Niet bekend of de onderzoekers ook geblindeerd waren.
Other elements: Trainingsduur van beide groepen was gelijk. Daarnaast moesten de proefpersonen
3 maal in de week trainen. Dit werd ook gecontroleerd.
Citation: Pollock, M.L, Carrol, J.F., Graves, J.E., Leggett, S.H., Braith, R.W., Limacher, M., Hagberg, J.
M. (1991). Injuries and adherence to walk/jog and resistance training programs in the elderly. Journal
of the American College of Sports Medicine, 23(10), 1194–1200.
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Critically appraised topic
Auteur: David Jansen
Vraagstelling: Raken gezonde ouderen met of zonder weerstandstraining ervaring geblesseerd bij
een 1 Repetition Maximum (RM) meting?
Clinical Bottem Lines:
1. 1RM testen is een geaccepteerde methode om kracht te evalueren bij ouderen. Aanvullende
voorzorgsmaatregelen kunnen nodig zijn in onervaren, ouderen om letsel te voorkomen.
Summary of Key Evidence:
1. Study design: Cohort study
2. Sample: 83 gezonde ouderen. 40 mannen en 43 vrouwen, 65,8 + _ 6,2 jaar. Groep 1 had geen
weerstandstraining ervaring (n = 32) Groep 2 had <6 maanden weerstandstraining ervaring (n = 24) en
groep 3 had> 6 maanden weerstandstraining ervaring (n = 27)
3. Procedure: 1 RM testen met 5 verschillende krachtoefeningen: chest press, leg extension,
abdominal curl, arm curl, and seated calf raise (Cybex Eagle, Ronkonkoma, NY). Aanwezigheid van
blessure werd 30 minuten, 2 en 7 dagen na het testen gemeten.
4. Outcome measures: Aanwezigheid van een blessure en spierpijn. Spier- en gewrichtspijn warden
subjectief beoordeeld op een vierpuntsschaal van elke proefpersoon. Deze schaal was: 1 = geen pijn, 2
= een beetje pijnlijk, 3 = onprettig pijnlijk en 4 = zeer pijnlijk
5. Results: twee proefpersonen van Groep 1 kregen een blessure tijdens de 1RM (2,4% van alle
proefpersonen, 8% van Groep 1). 81 proefpersonen hebben de 1RM testen uitgevoerd zonder
geblesseerd te raken. 53 proefpersonen klaagden over spierpijn na de 1RM testen (58% van het totaal)

Appraisal and application:
Strengths:
1. Specifieke exclusie criteria (hart- en vaatziekten, significante valvulaire ziekte, ernstige
hartritmestoornissen of geleidingsstoornissen, ongecontroleerde hypertensie of een spier
aandoening die het gewricht aanzienlijk zou beperken)
2. Geen statistische verschillen tussen de groepen in lengte, gewicht of leeftijd
3. Duidelijke stapsgewijze bepaling van 1RM
4. 1RM werden uitgevoerd op vijf verschillende krachttoestellen (chest press, leg extension,
abdominal curl, arm curl, and seated calf raise)
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Threats:
1. Screening dient grondig uitgevoerd te worden (Bij de screening van een proefpersoon was
een rugklacht aanwezig maar ze zagen het als een kleine risico. Deze proefpersoon heeft een
rugspierblessure opgelopen tijdens de leg extension)
2. Niet duidelijk of ze de proefpersonen gemotiveerd hebben tijdens 1RM
3. Tempo van de 1RM is niet duidelijk
4. Rustperiode van 30 seconden gehanteerd dit geeft niet het lichaam de kans om zijn
energiesystemen aan te vullen
Other elements:

Citation:

58 proefpersonen van de 83 klaagden over spier- of gewrichtspijn die er niet
in resulteerde dat ze zich beperkt voelden in het uitvoeren van hun Algemene
Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)

Carl E. Shaw et al. (1995) Injuries during the one repetition maximum assessment in
the elderly, Journal Cardiopulmonary Rehabil 15 283-287
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Critically appraised topic
Auteur: David Jansen
Vraagstelling: Raken hartpatiënten geblesseerd of ervaren ze spierpijn na een 1RM meting?

Clinical Bottem Lines:
1. De resultaten geven aan dat met de juiste techniek een 1RM kan worden uitgevoerd door
hartpatiënten zonder dat het letsel of aanzienlijke spierpijn veroorzaakt

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Cohort study
2. Sample: Vierenzeventig hartpatiënten gestratificeerd naar risico (lage n = 30, tussen -n = 21, hoog n
= 23) en geslacht (mannen = 55, vrouwen = 19) hebben deelgenomen. De leeftijd varieerde van 39 tot
76 jaar en de tijd van de aandoening varieerde van 19 dagen tot 2 jaar. Geen van de patiënten had ooit
ondergaan 1RM testen.
3. Procedure: De methode van Kraemer en Fry werd gebruikt om de 1RM af te nemen op een rotter
MG60 (Trotter / Cybex, Medway, MA) multistation krachttoestel. De volgende oefeningen warden
gebruikt voor de 1RM testen: zittende schouder pers, leg extension, lat pulldown, twee armen biceps
curl en squat. Bij hoog-risico patiënten werden de hartslag en de bloeddruk gemeten. Patiënten
werden geëvalueerd op de aanwezigheid van spierpijn of blessure onmiddellijk na de 1RM en op dag 2
en 7. Spierpijn / blessure werd als significant beschouwd als een patiënt zijn fysieke activiteiten niet
meer zou kunnen uitvoeren.
4. Outcome measures: Gewrichts-en spierpijn werden subjectief beoordeeld op een vierpuntsschaal
van elke proefpersoon (1 = geen pijn, 2 = een beetje pijnlijk, 3 = onprettig pijnlijk, en 4 = zeer pijnlijk).
5. Results: Er is geen letsel of aanzienlijke spierpijn opgetreden als gevolg van 1RM testen. Er zijn geen
abnormale hartslag/ritme of bloeddruk reacties opgetreden bij patiënten met hoog risico.
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Appraisal and application:
Strengths:
1. Procedure 1RM gestandaardiseerd
2. 47 proefpersonen zorgt voor power
3. Onderzoekspopulatie van verschillende risicogroepen
Threats:
1.
2.
3.
4.

Tempo van de 1RM is niet duidelijk
Niet duidelijk of ze de proefpersonen gemotiveerd hebben tijdens 1RM
Voorgaande musculoskeletale klachten aan het bewegingsapparaat is geen exclusiecriteria
Uit het onderzoek kan ik niet uithalen of de proefpersonen geblindeerd zijn tijdens het
onderzoek

Other elements:
Citation:

Barnard, Kerry L. et al. (1999) Injuries and Muscle Soreness During the One
Repetition Maximum Assessment in a Cardiac Rehabilitation Population, Journal of
Cardiopulmonary Rehabilitation 19(1) 52-58
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Critically appraised topic
Vraagstelling: Het doel van deze studie was het ontwikkelen een systematische procedure voor het
vaststellen van een herhaling maximum (1RM) om een gemakkelijk en toegankelijke test procedure
te beschrijven die te gebruiken is voor fysiotherapeuten en atletiektrainers die krachttraining
gebruiken bij gezonde personen en patiënten.
Auteur: Joost Kruijssen
Clinical Bottem Lines:
1. Beide oefeningen kunnen gebruikt worden voor het instellen van het gewicht bij oefenprogramma's.
De seated knee extension kan gebruikt worden voor het evalueren van de spierkracht. De one leg
squat is hiervoor te complex.
2.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Test-retest design
2. Sample: 16 vrijwillige deelnemers voor de squat. 4 mannen (n=4) en 12 vrouwen (n=12) in de
leeftijd van 20-37 jaar, gemiddeld 24 jaar.
27 vrijwillige deelnemers voor de knee extension. 16 manne (n=16) en 11 vrouwen (n=11) in de leeftijd
van 21-31 jaar, gemiddeld 25 jaar.
3. Procedure: De test begon met een 10-minuten warming-up op een fiets
met een lichte zelfgekozen belasting en snelheid, onder toezicht van een
onderzoeker. Na het instellingen van het apparaat en positioneren van de deelnemer, werd het ROM
gemeten en aangegeven op het apparaat. De deelnemer voerde daarna de oefeningen 2 tot 3 keer uit
met het laagste gewicht. Hierna moesten de deelnemers aangegeven hoe ze dachten dat hun kracht
was vergeleken met iemand van hun leeftijd. Dit was de basis voor het instellen van het gewicht voor
de eerste sessie. Na de eerste sessie moest de deelnemer de zwaarte aangeven op de Borg scale. Dit
was de basis voor het instellen van het gewicht voor de tweede poging. Dit werd herhaald tot falen.
4. Outcome measures: Paired sample t-test, ICC, Bland and Altman plot
5. Results: De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 1RM bij de squat op 1 been was twijfelachtig
(intraclass correlatie [ICC] 0,64, meetfout 13,1 kg). De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 1RM
bij de squat op 1 been was klinisch aanvaardbaar (ICC 0,94, meetfout 5,2 kg). De intra- en
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 1RM van zittende knie-extensie op 1 been was klinisch
aanvaardbare (ICC 0,90, meetfout 5,1 kg en ICC 0,96, meetfout 3,2 kg, respectievelijk).
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Appraisal and application:
Strengths:1) Exclusie beschreven. 2) informed consent laten onderteken. 3). De onderzoekers werden
blind aangewezen om te testen. 4). De testresultaten werden niet met de deelnemers
gecommuniceerd.
Threats:1) De uitvallers werden niet meegenomen in de statistische analyse. 2) De complexiteit van de
oefeningen kan van invloed zijn geweest op de betrouwbaarheid. 3) Er zijn geen gewenningssessie
gedaan in dit onderzoek.
Other elements:
Citation: Tagesson, S., Kvist, J. (2007). Intra- and interrater reliability of the establishment of one
repetition maximum on squat and seated knee extension. Journal of Strength and Conditioning
Research, 21(3), 801–807
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Critically appraised topic

Muscle strength testing with one repetition
maximum in the arm/shoulder for people aged 75
+ - test-retest reliability.
Auteur: Wout van de Steeg
Vraagstelling: Het doel van deze studie was om de betrouwbaarheid van de 1RM test te
onderzoeken in de arm/schouder bij ouderen, leeftijd 75+ en te vergelijken met proefpersonen met
en zonder ervaring in weerstandstraining.
Clinical Bottem Lines:
1. 2 groepen werden vergeleken. 1 groep ouderen met eerdere trainingservaring en 1 groep
zonder
2. Er was een hoge correlatie tussen de test sessies, r=0,97 voor beide groepen. De analyse van
95% limiet van overeenstemming voor het gemiddelde verschil was -4,3/+5,9kg voor de groep
zonder en -3.0/+6,4kg voor de groep met eerdere trainingservaring.
Summary of Key Evidence:
1. Study design: Reliability study

test

retest.

2. Sample: Veertig mensen werden opgenomen in de studie
3. Procedure: Een herhaling maximum (1 RM) werd gemeten met behulp van een arm / schouder
krachttraining apparaat (pull-down, Noorwegen). Twee metingen uitgevoerd, ongeveer een week
ertussen.
4. Outcome measures: Voor herhaalde metingen ANOVA gevolgd door de Tukey test wanneer
<0,05 werden gebruikt voor de gegevensverwerking
Results: Veertig mensen werden opgenomen in de studie en 34 rondden deze beide sessies af. Elf
deelnemers hadden eerdere spierkracht trainingservaring op de aangegeven apparaat. Er was een hoge
correlatie tussen de test sessies, r=0,97 voor beide groepen. De analyse van 95% limiet van
overeenstemming voor het gemiddelde verschil was -4,3/+5,9kg voor de groep zonder en -3.0/+6,4kg
voor de groep met eerdere trainingservaring.
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Appraisal and application:
Strengths:1) in- exclusiecriteria benoemd, 2)duidelijke beschrijving uitvoering van tests, 3) procedure
goed beschreven
Threats: 1) design slecht beschreven, 2) beschrijving van geincludeerde metingen mist, 3) in en
exclusiecriteria slecht beschreven.
Other elements:
Citation: Rydwik, E et al. (2007) Muscle strength testing with one repetition maximum in the
arm/shoulder for people aged 75 + - test-retest reliability, clinical rehabilitation, vol 27(3)/258-265
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Critically appraised topic
Auteur: Joris van Hulten
Vraagstelling:

Clinical Bottem Lines:
1. 1-RM testen vertegenwoordigd een valide methode om de spierkracht in de benen in vivo te
evalueren, in zowel de jonge als oudere man/vrouw generatie.
2. De onderzoekers suggereren dat trainingsspecifieke 1-RM spierkracht metingen gebruikt
kunnen worden om veranderingen in spierkracht te meten.
3. Een dynanometer kan onderliggende aspecten van spierkracht aantonen, maar het is niet van
belang om dit te weten te komen.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: 2. Sample: 55 participanten. Leeftijd in jaren 19-84 gemiddeld 47±3, lengte in meter 1.72±0.01,
gewicht in kg 73.8±1.4.
3. Procedure: Exclusiecriteria: een pathologie of een kwaal die een compromis kon vormen voor het
vermogen om een maximale kracht uit te voeren. Bij het eerste bezoek werd de 1-RM voor de leg
press en leg extension ingeschat door de multiple repetition test af te emen op de reguliere fitness
aparatuur (Technogym, Rotterdam). 5 Minuten aan warming-up op een fietsergometer en een
demonstratie van de lifttechniek en oefensessies werden uitgevoerd om een fatsoenlijke uitvoering
van het protocol te garanderen. Met behulp van de formule van Mayhew werd de 1-Rm berekend.
Deze berekening werd toegepast voor het tweede bezoek om het start gewicht mee in te stellen.
Daarnaast werd het lichaamsgewicht en de lengte gemeten. Beenvolume werd beoordeeld volgens de
methode van Jones en Pearson voor de inschatting van beenspier massa. Bij het tweede bezoek werd
de 1-RM van de leg press en leg extension gemeten volgens het protocol van Kramer en Fry. 2 minuten
rust zaten tussen elke succesvolle poging.
4. Outcome measures: 1-RM van leg press en leg extion, beenvolume, dynamomoter uitslag en BMI.
5. Results: Mannen waren significant sterker dan vrouwen (P<0.001). Jong volwassenen waren
significant sterker dan de ouderen (P<0.01). Deze leeftijd en geslacht effecten waren duidelijk bij de
subgroepen mannen en vrouwen, jong en oud (P<0.05). Correlatie tussen 1-RM en isometrische piek
koppel waren sterker voor leg extension dan voor de leg press, met r-waarden tussen de 0.78 en 0.8
(SEE = 0.06-0.09) en van 0.72 tot 0.77 (SEE = 0.08-0.09), respectievelijk (P<0.001). Beenvolume was
significant gecorreleerd met alle krachtindexen, waarbij r varieerde van 0.64 tot 0.72 (P<0.001).
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Appraisal and application:
Strengths: Een grote variatie aan proefpersonen zijn meegenomen in dit onderzoek. Zeer veel
krachtindexen en persoonsvariabelen (leeftijd, geslacht, beenvolume) met elkaar vergeleken op
correlatie en significantie.
Threats: Verder geen duidelijke inclusiecriteria. Proefpersonen zijn niet gerandomiseerd.
Onderzoekers zijn niet geblindeerd. Wat als er geen goede uitvoering is geweest, kregen de
proefpersonen dan geen 2 minuten rust?
Other elements: Keuze voor formule van Mayhew is niet duidelijk.
Citation: Verdijk, L. B., van Loon, L., Meijer, K., & Savelberg, H. H. C. M. (2009). One-repetition
maximum strength test represents a valid means to assess leg strength in vivo in humans. Journal of
sports sciences, 27(1), 59–68. doi:10.1080/02640410802428089/
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Critically appraised topic
Auteur: Joost Kruijssen
Vraagstelling: Met dit onderzoek willen de onderzoekers erachter komen hoeveel test sessies er
nodig zijn om tot een constante 1RM te komen bij ongetrainde jonge en oude vrouwen.

Clinical Bottem Lines:
1. Oudere ongetrainde vrouwen hebben meer oefensessies en gewenningsessies nodig.
2. Oudere ongetrainde vrouwen laten relatief een grotere stijging zien van 1RM kracht in vergelijking
met jongere vrouwen met dezelfde ervaring.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Niet beschreven.
2. Sample: Ongetrainde oude ( n=6, age 66± 5 years) en ongetrainde jonge (n=7, age 23± 4 years)
vrouwen.
3. Procedure: Alle deelneemsters volgde twee orienterendessessies om hun te laten wennen aan de
apparatuur. Voor het testen was er een warming-up van 10 herhalingen met een licht gewicht, rust, 5
herhalingen met een middelzwaar gewicht waarna de test begon. 90% van de ROM was voldoende om
als succesvolle herhalingen te tellen. Twee minuten rust tussen elke set. 48 uur zat minimaal tussen de
testsessies. Als een deelneemster de vorige test meer dan 1 kg meer kon tillen dan moest zij terug
komen om nog eens getest te worden totdat er minder dan 1 kg verschil zat tussen twee testen.
4. Outcome measures: One-way analysis of variance (ANOVA), Test-retest correlation.
5. Results: Er is geen significant verschil gevonden (P < 0.0001) tussen jong en oud voor het aantal
benodigde testsessies om te komen tot een 'steady state'. De spierkracht van de laatste twee
testsessies werden onderzocht op test-hertest betrouwbaarheid (r=o.94, p=<0.05) en er was geen
significant verschil tussen de laatste twee testsessies kracht uitslagen bij zowel de jonge als de oude
vrouwen (P >0.05)

Appraisal and application:
Strengths:
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Threats:
Other elements: Beide groepen hebben tijdens het testen hun kracht verbeterd met ongeveer 12 kg
tussen de eerste en de laatste testsessie.
Citation: Ploutz-Snyder, L.L., Giamis, E.L. (2001). Orientation and familiarization to 1RM strength
testing in old and young women. Journal of Strength and Conditioning Research, 15(4) 519-523
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Critically appraised topic
Auteur: Joris van Hulten
Vraagstelling:

Clinical Bottem Lines:
1. De formule uit dit onderzoek kan adequaat de 1-RM inschatten vanuit de RTF bij getrainde
vrouwen na de menopauze over grote variatie in herhalingen (3-20), met een gemiddelde fout
binnen het gebied van de reproduceerbaarheid (CV<4%) van de 1-RM.
2. Het is de moeite waard om met verschillende formules de RTF terug te rekenen naar een 1RM, omdat sommige formules zich niet focussen op een specifieke oefening of doelgroep en
zouden dus met redelijke accuraatheid de 1-RM voor hun eigen oefening of doelgroep kunnen
voorspellen.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Experimenteel
2. Sample: 70 vrouwen na de menopause (3 - 10 jaar na de menopause) werden voor dit onderzoek
gerekruteerd (leeftijd 57.4±3.1 in jaren; lengte 164.1±6.2 in cm; gewicht 66.3±8.8 in kg; lichaamsvet
35.9±5.0 in procenten; energie intake 7.9±1.3 in mega joule per dag).
3. Procedure: Alle gegevens werden verzameld binnen een periode van 6 maanden, na een periode
van 25 maanden trainen op een hoge intensiteit. Tussen elke 1-RM tijd zat een week. De 1-RM testen
werden uitgevoerd op Technogym apparatuur. De 1-RM testen werden uitgevoerd volgens het
protocol van Kraemer en Fry. Om de repetitions to fatigue (RTF) vast te stellen, werd er aan de
proefpersonen gevraagd om met een verschillend aantal herhalingen de oefening uit te voeren. Dit
was tussen de 3-5, 6-10, 11-15 en 16-20 herhalingen. Bij een mislukte sessie werd er 72 uur later een
hertest uitgevoerd. Niemand had meer dan 2 pogingen nodig om de testen binnen de verschillende
herhalingen uit te voeren. Uitvoering (ROM, start positie) zijn bij beide testen identiek. Het ritme dat
gehanteerd werd was 2-1-2 (2 seconden concentrisch, 1 seconden statisch en 2 seconden excentrisch).
Uitvoeringen werden geobserveerd door onderzoeksassistenten die verantwoordelijk waren voor een
correcte til techniek. Ze namen ook de beslissing of een uitvoering goed of niet goed uitgevoerd werd.
4. Outcome measures: een kubusvormige regressie polynoom, uitkomsten formules ontwikkeld door
Brzycki, Epley, Lander, Lombardi, Mayhew et al, O’connor et al en Wathen aan de hand van de RTF.
5. Results: Optimale kubusboog van gemiddeld alle test is:

Hierbij is wi de belasting van de meting I en ri is het aantal herhalingen. De formule van O’connor et al
was consistent de laagste van de formules uit de literatuur die afweek van het gemiddelde. De KLW39
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<3.2% over
alle oefeningen bij alle RTF.
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Appraisal and application:
Strengths: Onderzocht op homogene groep vrouwen van oudere leeftijd, die de menopauze gehad
hebben. Verschillende oefeningen getoetst over een grote reeks herhalingen (3 tot 20 herhalingen).
Threats: Onbekend of de onderzoekers en assistent onderzoekers geblindeerd waren. Inclusie en
exclusiecriteria onbekend.
Other elements: Ze willen een formule ontwikkelen die toegepast kan worden op deze groep
mensen.
Citation: Kemmler, W.K., Lauber, D., Wassermann, A. and Mayhew, J.L. Predicting Maximal Strength
in trained postmenopausal woman. Journal of Strength and Conditioning Research, 2006, 20(4),838842.
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Critically appraised topic
Auteur: Joost Kruijssen
Vraagstelling:
Clinical Bottem Lines:
1. De daling van de spierkracht versnelt op ongeveer 55-jarige leeftijd bij vrouwen; mannen hebben
meer een geleidelijke afname van de spierkracht in volwassen leeftijd
2. De leeftijd-gerelateerde daling van de spierkracht en functionele mobiliteit is deels gekoppeld aan
verschillen in lengte en gewicht.
3. De correlaties tussen spierkracht en functionele mobiliteit zijn hoger bij vrouwen dan bij mannen.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Cross-sectioneel onderzoek.
2. Sample: 74 gezonde vrouwen (mean age 49.0, range 20-90) en 81 gezonde mannen (mean age 51.6,
range 20-90).
3. Procedure: Allereerst werd het gewicht en de lengte van de deelnemer bepaald. Daarna moesten
de deelnemers de volgende testen ondergaan: maximum isometric knee strength, handgrip strength
en explosive leg extensor power, ‘get up and go’test en de modified Cooper test. Na 1 week werden 10
willekeurig gekozen deelnemers opnieuw getest om de stabiliteit van de metingen te evalueren.
4. Outcome measures: Correlation coefficient, regression coefficients, multiple correlation coefficients
en significantie.
5. Results: Oudere deelnemers hadden lagere waarden voor spierkracht en explosiviteit dan jongere
deelnemers. De tijden voor de 'get up and go' test waren langer en de afstanden bij de gemodificeerde
Cooper-test korter. Op ongeveer de leeftijd van 55 jaar, hadden de vrouwen een versnelde daling van
isometrische knie-extensie kracht en handgreep sterkte (tussen de 20 en 55 jaar daalde de knie kracht
met 10,3% en de handgreep daalde met 8,2%, tussen 55 en 80 jaar was de daling 40,2% en 28%).
Mannen toonde een meer geleidelijke verslechtering in de loop van de volwassen leeftijd, met
dalingen in de knie en handgreep sterkte van 24% en 19,6% tussen 20 en 55 jaar, en 23% en 17,4%
tussen 55 en 80 jaar. De leeftijd gerelateerde daling is deels het gevolg van verschillen in hoogte en
lichaamsgewicht. Vrouwen hadden een hogere correlaties tussen spierkracht en functionele mobiliteit
testen dan mannen.
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Appraisal and application:
Strengths: 1) Alle deelnemers hebben een informed consent ondertekend. 2) Het onderzoek is
goedgekeurd door de ethische commissie van het ziekenhuis.
Threats: 1) Rust tussen elke test staat niet beschreven.
Other elements: Citation: Samson, M.M., Meeuwsen, B.A.E.I., Crowe, A., Dessens, A.G.J., Duursma, A.S., Verhaar,
J.J.H. (2000). Relationships between physical performance measures, age, height and body weight in
healthy adults. Age and Ageing, 29: 235-242
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Critically appraised topic
Auteur: Joris van Hulten
Vraagstelling:

Clinical Bottem Lines:
1. De primaire bevindingen van dit onderzoek zijn dat: a) meer herhalingen uitgevoerd kunnenw
orden in de back squat dan in de bench press of arm curl en b) in het algemeen waren er geen
significante verschillen in het aantal herhalingen tussen de ongetriande en getrainde
proefpersonen (behalve bij 90% van de 1-RM voor de bench press).
2. Het aantal herhalingen dat uitgevoerd kunnen worden bij oefeningen met gewichten
oefeningen lijkt afhankelijk te zijn van spiermassa die gebruikt worden bij de oefening.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Experimenteel
2. Sample: 8 getrainde mannen (leeftijd 25.3±3.7 in jaren; lengte 178.9±8.6 in cm ; gewicht 86.4±14.3
in kg; lichaamsvet 12.4±4.5 in procenten) en 8 ongetrainde mannen (leeftijd 25.8±4.3 in jaren; lengte
173.5±5.7 in cm; gewicht 73.1±8.0; lichaamsvet 13.5±6.7 in procenten). Waarbij de getrainde
proefpersonen continu een zwaar trainingsprogramma (intensiteit <6RM) volgens tenminste 2 maal
per week, langer dan 6 maanden bij een squat, bench press en arm curl. Hierbij moesten vrije
gewichten gebruikt worden.
3. Procedure: Alle proefpersonen kregen een kennismaking met de testprocedures. Daarnaast kregen
ze passende technieken aangeleerd. Dit werd voor aanvang geverifieerd door een gecertificeerde
kracht en conditiespecialist. Het protocol dat gehanteerd werd voor het onderzoek is dat van Kraemer
en Fry. In het kort: proefpersonen voerde een warming-up bestaande uit 8 – 10 herhalingen met een
licht gewicht, 3-5 herhalingen met een gemiddeld gewicht en 1-3 herhalingen met een zwaar gewicht.
Vervolgens werden ze op hun 1-RM getest door het gewicht te verzwaren, tot op het punt dat de
proefpersoon zijn poging om het op te tillen niet meer slaagde. Tussen elke poging zat 3- 5 minuten
rust. Getrainde proefpersonen voerde het protocol een keer uit, de ongetrainde twee keer om een
stabiele baseline meting te garanderen.
Bij de experimentele percentages van de 1RM die getest werden voerden beide groepen 3 test sessies
uit. De bepaling van het geselecteerde percentage van de RM was elke dag anders, gebalanceerd en
gerandomiseerd. Voor elke sessie werd een warming-up uitgevoerd van 5 minuten op een
fietsergometer en een warming-up set van 50-60% van de 1-RM voor 5 herhalingen, voordat de
proefpersoon een oefening op 80-90% van zijn 1-RM ging uitvoeren. Tijdens een individuele sessie kon
een proefpersoon rusten voor 20 – 30 minuten tussen een oefening. 48 uur rust zat er tussen elke test
sessie. Van elke herhaling werd de krachtproductie gemeten met de FitroDyne Sports Powerlizer. Na
elke oefening werd de BORG-schaal afgenomen. Motivatie werd gegeven om ervoor te zorgen dat de
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4. Outcome measures: Krachtproductie van de FitroDyne Sports Powerlizer, 1-RM, percentages van
de 1-RM en de BORG-schaal. Two-way ANOVA. Bij een significante F uitslag werd een Tukey posthoc test uitgevoerd. Pearson’s r voor het bepalen van paarsgewijze relaties.
5. Results: Bij alle oefeningen werden er significant meer herhalingen uitgevoerd op 60% van de RM
dan op 80 en 90%. Getrainde personen hadden significant meer krachtproductie dan de ongetrainde
personen voor alle oefeningen en intensiteiten. Geen significante verschillen tussen een getrainde of
ongetrainde status. RPE was op 80% en 90% niet significant verschillend tussen de 3 oefeningen.
Lage correlaties tussen de gecorrigeerde kracht en het aantal herhalingen op 60%, 80% en 90% van
de 1-RM
Appraisal and application:
Strengths: Verschil onderzoeken tussen getrainde en ongetrainde proefpersonen. De bepaling van
het geselecteerde percentage van de RM was elke dag anders, gebalanceerd en gerandomiseerd.
Threats: Inclusiecriteria beperkt. Exclusiecriteria onbeperkt. Onbekend of zowel de onderzoekers al
proefpersonen blind waren voor het onderzoek.
Other elements: De warming-up die beschreven is bij de One Repetition Maximum Testing komt niet
overeen bij het Experimental Percentages to be Tested.
Citation: Shimano, T.O., et al. Relationship between the number of repetitions and selected
percentages of one repetition maximum in free weight exercises in trained and untrained men.
Journal of Strength and Conditioning Research, 2006. 20(4), 819–823.
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Critically appraised topic

Reliability and validity of physical fitness field tests for
adults aged 55 to 70 years
Auteur: Wout van de Steeg
3. Vergeleken wordt de ‘’veldtesten’’ met 1) statische balans d.m.v. de progressieve Romberg test,
Vraagstelling:
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1) Statische balans d.m.v. software analyse met een Kistler kracht plaat, 2) been kracht d.m.v. het
Clinical Bottem Lines:
plyometrie kracht systeem met een gemodificeerde squat techniek, 3) bovenlichaams kracht
d.m.v. 1RM bankdruktest en 4) funcionele capaciteit d.m.v. submaximale fietstest.
4. Alle testen bleken een goede tot geweldige betrouwbaarheid en validiteit te hebben op de single
chair rise na.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: 2. Sample: 13 mannen en 10 vrouwen
3. Procedure: de proefpersonen volgden ieder 2 ‘’veldtest’’ sessies en 1 laberatorium test sessie in de
volgorde veldtest 1, 2 dagen later de laberatorium test en 7 dagen na veldtest 1, veldtest 2
4. Outcome measures: intraclass correlatie coefficient werd toegepast d.m.v. verschillende metingen, 1way analysis of variance (ANOVA)
5. Results: Test-hertest betrouwbaarheid bleek goed (rust HF, bovenlichaam kracht,
tandem balans) of uitstekend (rust HF, BMI, WHR, step-test, onderlichaam
kracht, parallel en semi-tandem balans) voor alle metingen. de enige
uitzondering was de single chair rise, die bleek een slechte betrouwbaarheid te hebben
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Appraisal and application:
Strengths:1) beschreven waar proefpersonen vandaan zijn gehaald, 2) vermelding goedkeuring
medisch onderzoek ethische commissie, 3) beschrijving inhoud verschillende testen, 4) beschrijving
van geincludeerde metingen
Threats: 1) study design mist, 2) geen echte in- en exclusiecriteria voor de proefpersonen beschreven,
3) geen duidelijke overzicht van de resultaten voor validiteit
Other elements:
Citation: Ritchie C. et al (2005), Reliability and validity of physical fitness field tests for adults aged 55
to 70 years. Journal of science and medicine in sport / Sports Medicine Australia. Vol 8 (1), pag. 61-70
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Critically appraised topic
Auteur: Joost Kruijssen
Vraagstelling: De betrouwbaarheid van een maximale kracht test (1 herhaling maximum) [1-RM] bij
ouderen vaststellen en het effect van verschillende perioden van gewenning te bepalen.
Clinical Bottem Lines:
1. De resultaten tonen aan dat, in deze groep van oudere volwassenen, 3 gewenningssessies en 2 tot 3
test trials een zeer betrouwbare 1-RM geeft. Meerdere gewenningsessies voegen weinig toe aan
betrouwbaarheid.
2.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Within-subject, herhaalde proeven van maximale kracht.
2. Sample: Zevenenveertig zelfstandig wonende mannen (n=16) en vrouwen (n=31), met een
gemiddelde leeftijd van 75.4±4.7 jaar.
3. Procedure: Alle deelnemers waren maandag, woensdag en vrijdag aanwezig voor gewenning- en
testsessies. Vóór de testen, deden de deelnemers 5 minuten een algemene warming-up op een
ligfiets, gevolgd door een meer specifieke opwarming van de werkelijke lift te worden uitgevoerd met
5 tot 10 herhalingen van een lichte belasting bepaald door de onderzoeker. Alle testen werden
uitgevoerd volgens een gestandaardiseerd procedure.
4. Outcome measures: Systematic error (shift in mean) and random error (% coefficient of variation
[%CV]) werden beoordeeld tussen twee opeenvolgende 1-RM testen.
5. Results: Bij de bench press, werd de systematic error vrijwel geëlimineerd voor mannen tussen
trials 2 en 3 (0.7%; 95% confidence interval [CI], –2.7% to 4.3%). De CV was stabiel (4.7%–7.3%) tijdens
alle testen bij beide geslachten. Bij de leg press was er significante maar klinisch kleine systematic
error aanwezig bij vrouwen tijdens trails 2 en 3. De CV was gereduceerd van 3.3% bij de mannen en
0.9% bij de vrouwen. Drie, zes of meer sessies van gewenning produceerde kleine klinische verschillen
in de systematic error (_4.1%) en CV (_0.2%) tussen trials 2 en 3 bij beide testen.

47
Schriftelijke verantwoording
Krachtmeting in de praktijk

Appraisal and application:
Strengths:1) Om potentiële meetfouten te minimaliseren, alle tests werden uitgevoerd op hetzelfde
tijdstip, met dezelfde testers, op dezelfde apparatuur en met hetzelfde protocol.
Threats: Other elements:
Citation: Phillips, T.W., Batterham, M.A., Valenzuela, E.J., Burkett, N.L. (2004). Reliability of Maximal
Strength Testing in Older Adults. Arch Phys Med Rehabil, Vol.85:329-34
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Critically appraised topic
Auteur: Joost Kruijssen
Vraagstelling: De onderzoekers onderzochten de door hun opgestelde hypothese, namelijk: Het
uitvoeren van de Maximal voluntary muscle strength (MVMS) en de leg power twee keer binnen 7-10
dagen zou leiden tot een >5% verbetering door het leerproces en gewenning van de test procedure.
Clinical Bottem Lines:
1. De bevindingen suggereren dat het wellicht niet nodig is om meerdere baseline testen uit te voeren
om potentiële test-hertest verbetering, als gevolg van gewenning en het leren van de testprocedures ,
te elimineren of te minimaliseren.
2. De significante verandering in de leg-extension oefening en de grote variabiliteit van de Bassey leg
extension vermogenstest suggereren dat indien deze gekozen is, deze mogelijk herhaald moet
worden.
Summary of Key Evidence:
1. Study design: Onderzoek 1: investigator-initiated, dose-ranging, double-blind, placebocontrolled
trial. Onderzoek 2: investigator-initiated, double-blind, placebocontrolled investigation. Onderzoek 3:
multicentre, investigator-initiated, double-blind, placebocontrolled investigation.
2. Sample: De data gebruikt in dit onderzoek komt uit drie verschillende onderzoeken waarbij de
deelnemers oudere mannen waren. In total deden 116 mannen (n=116) in de leeftijd van 60-87 jaar
mee. Onderzoek 1: 16 mannen (n=16), onderzoek 2: 32 mannen (n=32) en onderzoek 3: 42 mannen
(n=42). Onderzoek 3 is ergens anders ook uitgevoerd en hieraan deden 26 mannen (n=26) mee.
3. Procedure: Evaluation of muscle strength: De gegevens werden verzameld uit drie studies bij
oudere volwassen mannen (60 tot 87 jaar) en werden verdeeld in twee cohorten bepaald door studie
ter plaatse en het type van de oefening apparatuur. MVMS werd beoordeeld bij 116 deelnemers met
behulp van de one-herhaling maximale methode op twee aparte onderzoeksbezoeken voor de chest
press, latissimus pull-down, leg press, leg ﬂexion, en leg extension exercises, en ook de unilaterale leg
extension power.
4. Outcome measures: Pearson correlatie coëfficiënt, Student paired t-test, ANOVA, CV's en Blandaltman plots
Appraisal and application:
5. Results: Test-hertest scores waren niet verschillend en niet meer dan 0,8 ± 9,0% in Cohort 1 of 2,3
Strengths: in- en exclusie criteria is uitgebreid beschreven.
± 9,8% in Cohort 2, behalve de leg extension, die verbeterde respectievelijk met 6,6 ± 14,4% (p, 0,009)
en 3,4 ± 6,8% (p, 0,016). De herhaal testen waren nauw gecorreleerd met de eerste tests (all p, .001).
Threats:
Pearson correlatie coëfficiënten variëren van 0,74 voor leg extension vermogen tot 0,96 voor de legpress. Variatiecoëfficiënten waren 10% (4,2% -9,0%) voor alle oefeningen behalve voor de leg
extension vermogen die was 15,5%.
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Appraisal and application:
Strengths: 1) Er is gebruik gemaakt van informed consent en deze werd door verschillende instanties
goedgekeurd. 2) Er is duidelijke beschreven waar de deelnemers vandaan zijn gehaald. 3) De
deelnemers werden telkens door dezelfde onderzoeker getest.
Threats: 1) Cohort 1 werd geanalyseerd door de USC en Cohort 2 werd geanalyseerd door HNRCA.
Other elements:
Citation: Schroeder, E.T., Wang, Y., Castaneda-Sceppa, C., Cloutier, G., Vallejo, F.V., Kawakubo, M.,
Jensky, E.N., Coomber, S, Azen, P.S., Sattler, R.F. (2007). Reliability of Maximal Voluntary Muscle
Strength and Power Testing in Older Men. Journal of Gerontology: Medical Sciences, Vol. 62A, No. 5,
543-549
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Critically appraised topic

RELIABILITY OF THE ONE-REPETITION-MAXIMUM
POWER CLEAN TEST IN ADOLESCENT ATHLETES
Auteur: Wout van de Steeg
Vraagstelling: Het doel van deze studie was om de betrouwbaarheid vast te stellen voor de 1RM test
power clean bij adolescenten sporters.
Clinical Bottem Lines:
5. Inzake volksgezondheids huidige doelstellingen streven nu om het aantal schoolgaande
jongeren die deelnemen aan spierversterkend activiteiten te vergroten, en de gekwalificeerde
aanvaarding van de jeugds weerstand training door medische en fitness organisaties wordt
steeds algemener. Echter, methoden voor de evaluatie kracht capaciteit en vermogen in
jongere populaties blijven controversieel.
6. De 1RM power clean was 70,6 ± 19,8 en 69,8 ± 19,8 kg op de eerste en de tweede testsessie,
respectievelijk, met een intraclass correlatie coëfficiënt (ICC) van 0,98 (95%betrouwbaarheidsinterval = 0,96 tot +0,99) en geen significant verschil in 1RM power clean
prestaties tussen de sessies (p. 0,05).
Summary of Key Evidence:
1. Study design: 2. Sample: 36 mannelijke sporters (leeftijd 15,9 ± 1,1 jaar, gewicht 79,1 ± 20,3kg, lengte 175,1 ± 7,5cm)
3. Procedure: proefpersonen test 1 en 2 testen zaten 3-7 dagen uit elkaar op dezelfde tijd van de dag
4. Outcome measures: De relatieve betrouwbaarheid van de gegevens werd vastgesteld met een 2way random effects model ICC (2, k) en Pearson correlatiecoëfficiënt werd berekend over het 2
testsessies.
5

Results: De 1RM power clean was 70,6 ± 19,8 en 69,8 ± 19,8 kg op de eerste en de tweede
testsessie, respectievelijk, met een intraclass correlatie coëfficiënt (ICC) van 0,98 (95%betrouwbaarheidsinterval = 0,96 tot +0,99) en geen significant verschil in 1RM power clean
prestaties tussen de sessies (p. 0,05).

uitzondering was de single chair rise, die bleek een slechte betrouwbaarheid te hebben
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Appraisal and application:
Strengths:1) beschreven waar proefpersonen vandaan zijn gehaald, 2) in- exclusiecriteria benoemd,
3)duidelijke beschrijving uitvoering van tests, 4) beschrijving van geincludeerde metinge, 5)
gekwalificeerde coaches gebruikt bij afname testen
Threats: 1) study design mist
Other elements:
Citation: AVERY D. FAIGENBAUM et al.(2012), RELIABILITY OF THE ONE-REPETITION-MAXIMUM
POWER CLEAN TEST IN ADOLESCENT ATHLETES, Journal of Strength and Conditioning Research, vol
26(2)/432–437
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Critically appraised topic

Test–retest reliability of EMG and peak torque
during repetitive maximum concentric knee
extensions
Auteur: Wout van de Steeg
Vraagstelling: Het doel van deze studie was om de betrouwbaarheid van het maximumkoppel en
oppervlakte elektromyografie variabele kwadratische gemiddelde en de gemiddelde frequentie
tijdens een duurtest bestaande uit repetitieve maximale concentrische knie extensies
Clinical Bottem Lines:
2. Het maximumkoppel toonde een goede betrouwbaarheid (ICC ≥ 0,93) voor initiële,
uithoudingsvermogen, genormaliseerde en relatieve variabelen (tabel 2). MNF toonden een
goede betrouwbaarheid voor zowel de initiële en uithoudingsvermogen variabelen van rectus
femoris en vastus medialis met ICC tussen 0,82 en 0,88 (Tabel 3). ICC van vastus lateralis was
0,67 voor de eerste en 0,74 voor Endur-ring variabelen. De antagonist, biceps femoris (hoort
niet actief te zijn tijdens de extensie), geen betrouwbare waarden verkregen met ICC 0,53 en
0,48 respectievelijk.
Summary of Key Evidence:
1. Study design: 2. Sample: 10 mannen en 10 vrouwen, clinisch gezond, tussen 20-32.
3. Procedure: Alle proefpersonen voerden twee sets van 100 dynamische maximale concentrische
rechterknie extensies gescheiden door 7-8 dagen. De twee tests werden uitgevoerd op hetzelfde uur
van de dag. Een isokinetische dynamometer (Kin-Com 500H, Chattecx Corporation, Tennessee, USA)
werd gebruikt om het koppel en kniegewricht positie te meten.
4. Outcome measures: De betrouwbaarheid is berekend met intraclass correlatiecoëfficiënt ICC (1,1)
en standaardfout van de metingen (SEM)
5. Results: De betrouwbaarheid van de piek koppel was goed (ICC = 0,93) en SEM toonde lage
waarden. ICC was goed voor absolute RMS van rectus femoris (ICC 0,80), vastus medialis (ICC
0,88) en vastus lateralis (ICC 0,82) en MNF van rectus femoris (ICC 0,82) en vastus medialis (ICC
0,83). Maximumkoppel, en MNF en RMS van rectus femoris en vastus medialis betrouwbaar
variabelen verkregen van een isokinetische duurtest van de knie extensoren.
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Appraisal and application:
Strengths:1) uitgebreide discussie, 2) beschrijving inhoud verschillende testen, 3) duidelijke resultaten
Threats: 1) study design mist, 2) geen echte in- en exclusiecriteria voor de proefpersonen beschreven,
Other elements:
Citation: Larsson, B. et al.(2003), Test–retest reliability of EMG and peak torque during repetitive
maximum concentric knee extensions, Journal of Electromyography and Kinesiology, vol 13(3)/281287
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Critically appraised topic
Auteur: Joris van Hulten
Vraagstelling:

Clinical Bottem Lines:
1. De 1RM test is na een oefensessie, waarbij standaard weerstandstraining apparatuur gebruikt
wordt, een betrouwbare en simpel toepasbaar hulpmiddel voor het meten van maximale
kracht bij ongetrainde individuen van middelbare leeftijd in een breed scala aan
weerstandsoefeningen.
2. 1-RM protocollen die een oefensessie hanteren en een test sessie, gescheiden tussen de 4 – 8
dagen, is voldoende voor het meten van maximale kracht in een ongetrainde populatie.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: -

2. Sample: 53 ongetrainde mannen (n=25) en vrouwen (n= 28), leeftijd 51.2 ± 0.9.

3. Procedure: Inclusiecriteria: al dan niet een cardiovasculair riscio, hypertensive, dyslipidemia en
hyperglycaemia. Ze werden alleen toegelaten wanneer ze niet regulier een aerobische fysieke activiteit
in de afgelopen 6 maanden hadden uitgevoerd of een krachtrainingsprogramma in de afgelopen 5 jaar
of meer. Exclusie: deden aan krachtige oefeningen voor meer dan 90 min in de week of bekend waren
met een hartaandoening. 4 tot 8 dagen voorafgaand aan het onderzoek werd er een oefensessie
uitgevoerd. Hierin werd een correcte techniek aangeleerd, ademhaling techniek en werd dit geoefend.
Op de apparaten chest press, leg press, lateral pull-down, triceps pushdown, knee extension, seated
row en de biceps curl werd de 1-RM afgenomen. Er werd gewisseld tussen boven- en onderlichaam om
herstel de spieren de tijd te geven om te herstellen. De rust was 1 minuut. Geleidelijk werd het gewicht
verhoogd. De 1-Rm werd in 3 – 6 pogingen bepaald. Na 4- 8 dagen werd de hertest afgenomen.
4. Outcome measures: 1-RM van de apparaten hest press, leg press, lateral pull-down, triceps
pushdown, knee extension, seated row en de biceps curl.
5. Results: Geen significante blessures hadden er plaats gevonden tijdens het onderzoek.

55
Schriftelijke verantwoording
Krachtmeting in de praktijk

Appraisal and application:
Strengths: Duidelijke in- en exclusiecriteria. Grote, heterogene onderzoekspopulatie. Er is op een
breed scala van apparatuur gemeten.
Threats: Study design is niet bekend. Niet bekend of de onderzoekers wel geblindeerd waren.

Other elements: Hoe ze de ervaring van de proefpersoon gemeten hebben is niet duidelijk. Er is niet
zozeer de test-hertest van de 1-RM onderzocht (al is dit wel in acht genomen), maar meer in relatie
tot de dynanometer en wat hiervan het verschil was tussen jong/oud en man/vrouw.
Citation: Levinger, I., Goodman, C., Hare, D.L., Jerums, G., Toia, D. & Selig, S. (2009). The reliability of
the 1RM strength test for untrained middle-aged individuals. Journal of science and medicine in
sport/ Sports Medicine Australia, 12(2), 310-06. Doi:10.1016/j.jsams.2007.10.007
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Critically appraised topic
Auteur: David Jansen
Vraagstelling:

1. Wat is de betrouwbaarheid van de Chain-loaded Bench Press (CBP) bij mannen en
vrouwen die basketbal spelen?
2. Wat is de relatie tussen de 1RM krachtmeting tussen het CBP en de Plate-loaded
Bench Press (PBP)?
3. Wat zijn de mogelijke verschillen tussen de CBP test en hertest?
Clinical Bottem Lines:
1. Hoge relatieve betrouwbaarheid (ICC) werd gevonden tussen de 1RM test en 1 RM hertest op de
CBP voor de mannen (r = 0,99), vrouwen (r = 0,93), en gecombineerde groep (r = 0,99). Absolute
betrouwbaarheid was ook hoog.
2. De gegevens tonen aan dat de 1RM krachtmeting valide en betrouwbare scoord na twee

kennismaking sessies bij mannelijke en vrouwelijke atleten die ervaring hebben met
weerstandstraining.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Cohort Study
2. Sample: Negen mannen die ervaring hebben met weerstandstraining (20,58 6 1, 31 jaar, 188,24 6
9,29 cm, 92,07 6 16,94 kg) en zeven vrouwen die ervaring hebben met weerstandstraining (20,42 6
0,98 jaar, 175,61 6 9,32 cm, 73,61 6 10,80 kg) die deelnemen in de Divisie II college basketbal. Alle
proefpersonen minimaal 6 maanden ervaring met weestandstraining. Dit bestond uit vrije
gewichten en/of plate-loaded maar ze hadden nog geen ervaring met kettingen als weerstand.
3. Procedure: De proefpersonen voltooiden een 1RM op de traditionele plate-loaded bench press
en na 4 dagen voltooiden ze een CBP 1RM. Die werd na 4 dagen rust hertest. (105% van 1RM PBP
werd gebruikt bij ieder proefpersoon als eerste 1RM gewicht op de CBP)
4. Outcome measures: 1RM PBP, 1RM CBP test 1 en 1RM CBP hertest
5. Results: Hoge relatieve betrouwbaarheid (ICC) werd gevonden tussen de test en hertest op de
CBP voor de mannen (r = 0,99), vrouwen (r = 0,93), en gecombineerde groep (r = 0,99). Absolute
betrouwbaarheid was ook hoog. Significante correlaties werden gevonden tussen de PBP en het CBP
scores voor de mannen en vrouwen. Vergelijkbare correlaties tussen de PBP en het CBP (r = 0,99)
werden gevonden voor de mannen en vrouwen samen.
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Appraisal and application:
Strengths:
1.
2.
3.
4.

2-3 minuten rust zorgt ervoor dat de energiesystemen weer kunnen aanvullen
Stabiele proefpersonen
Procedure 1RM PBP en CBP gestandaardiseerd
Oriëntatie en oefensessies om een CBP correct uit te voeren

Threats:
1.
2.
3.
4.

De onderzoekspopulatie was klein. Het onderzoek heeft weinig power
Geen informatie over de afnemers
In het artikel staat niet vermeld op welk tijdstip de 1RM’s zijn afgenomen
Geen informatie over de manier waarop ze de proefpersonen hebben geselecteerd

Other elements:
Citation:

N.V.T.

Kevin McCurdy et al. (2008) The validity and reliability of the 1RM bench press using
chain-loaded resistance, Journal of Strength and Conditioning Research 22(3) 678–
683
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Critically appraised topic
Auteur: Joris van Hulten
Vraagstelling:

Clinical Bottem Lines:
1. De relatieve kracht ratio van 0.48:1 kg suggereert dat de proefpersonen relatief gezien
ongetraind waren in termen van krachttraining, wat kan verklaren waarom de resultaten
geen indicatie zijn voor de elite van de krachttraining atleten of de elite van de netball
spelers.
2. Kracht, vermogen en impuls zijn gevonden als belangrijke voorspellers van de chest pass.
Summary of Key Evidence:
1. Study design: Experimenteel
2. Sample: Twaalf vrouwen (leeftijd 21.6±2.1 jaar; gewicht 65.8±5.6 kg; lengte 170.1±4.3 cm). Alle
vrouwen hebben ervaring met “netball”, met minimaal 3 jaar train ervaring. Daarnaast hadden ze
ervaring met krachttraining.
3. Procedure: Binnen één sessie werd de test uitgevoerd. Voorafgaand werd een gestandardiseerde
warming-up uitgevoerd. Na de warming-up werd de maximale afstand gemeten die behaald kon
worden met de zittende chest pass (SCP). Na een minuut rust volgde 3 proeven van de SCP. Vervolgens
werden de 4 SCP proeven afgenomen die voor de analyse gebruikt zouden worden. Hiervan werd het
gemiddelde genomen. Tussen elk van de 4 SCP proeven zat 10 seconden rust.
De bench press werd uitgevoerd op de apparatuur van Smith. Kennismaking met de test en apparatuur
gebeurde tijdens de warming- up . Proefpersonen hadden voldoende kennis van de apparatuur en
oefening wanneer er geen grotere verplaatsing van de 10-kg staaf gebeurde bij uitvoeren van een
bench press worp. 5 minuten na de kennismaking volgde 3 proeven (tussen elke proef zat 1 minuut
rust) van de bench press worp (10kg). Vervolgens werd er weer 5 minuten rust gehouden en werd er
de maximale kracht gemeten d.m.v. het protocol opgesteld door Kraemer en Fry.
4. Outcome measures: Gemiddelde kracht, Piek kracht, F30, F100, Gemiddeld vermogen, chest pass in
meters.
5. Results: De maximale kracht van proefpersonen was 32.2±7.7 kg. Gedeeld door hun
lichaamsgewicht is dit een ratio van 0.48:1 kg. De relatie tussen de impulse en vermogen het hoogst
was (r= 0.775 – 0.810). Waarbij de metingen van de initiele krachtproductie (F30 en F100ms) het
laagste waren (r= 0.082 – 0.105). Verder hadden vier variabelen groter dan 50% (R2) een gedeelde
variatie met de netball chest pass, namelijk: impulse, piekkracht, gemiddeld vermogen en maximale
spierkracht.
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Appraisal and application:
Strengths:
Threats: Geen inclusive of exclusive criteria. Onbekend of onderzoekers en proefpersonen
gerandomiseerd waren.
Other elements: Artikel is niet zo zeer van toepassing op ons onderzoek.
Citation: Cronin, B.J., Owen, J.G. Upper-body strength and power assessment in women using a chest
pass. Journal of Strength and Conditioning Research, 2004, 18(3), 401-44.
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Critically appraised topic
Auteur: Joris van Hulten
Vraagstelling:

Clinical Bottem Lines:
1. De bevindingen van dit onderzoek suggereren dat de beoordeling van Fz, RFD en piek kracht
tijdens de power clean een betrouwbare methode is voor het beoordelen van verbeteringen in
prestatie en kunnen voorzien in een effectieve methode voor het monitoren van
veranderingen na een periode van een training programma.
2. Deze bevindingen van dit onderzoek kunnen alleen toegepast worden tot goed getrainde,
ervaren atleten die de power clean uitvoeren op 70% van de 1-RM.

Summary of Key Evidence:
1. Study design: Experimenteel
2. Sample: 12 professionele rugby spellers (leeftijd 24.5±2.1 in jaren, lengte 182.86±6.97 in cm,
gewicht 92.85±5.67 in kg, 1-RM power clean 102.50±10.35 in kg). Alle proefpersonen deden regulier
aan gestructureerde (≥3 week) kracht en conditietraining ter voorbereiding in hun sport. Inclusief
verschillende variaties van de clean voor ≥3 jaar.
3. Procedure: Proefpersonen hebben voorheen een sessie uitgevoerd voor de techniek. Deze werd
uitgevoerd tussen de trainen door en werd onder toezicht van een gecertificeerde kracht en
conditietrainer uitgevoerd. Dit ter kennismaking met het protocol om een correcte techniek te
garanderen. 1-RM werd afgenomen op twee verschillende momenten, op hetzelfde tijdstop van de
dag, 3-5 dagen uit elkaar om de betrouwbaarheid van een gestandaardiseerd protocol te
onderzoeken. Proefpersonen werd gevraagd om hun vloeistof en voedsel intake gelijk te houden op
beide dagen en krachtige oefeningen voor 48 uur voorafgaand aan het onderzoek te voorkomen. Voor
het afnemen van het de meting kregen de proefpersonen een dynamische warming-up, inclusief een
uitvoering van de power clean (3 sets van 5 herhalingen op 40% van de 1-RM en een set van 3
herhalingen op 60% van de 1-RM).Proefpersonen voerde 3 clusters sets uit van 3 herhalingen op 70%
van de 1-RM. Na elke sessie zat 60 seconden rust. Na elke cluster set zat 4 minuten rust. De beste
uitvoering van elke cluster set werd gebruikt voor verdere analyse.
4. Outcome measures: Cohen D, ICC, RMANOVA, SEM.
5. Results: ICC was hoog (r=0.98, P<0.001) tussen een maximum kracht herhalingsvermogen. Elke
kinetische variabele liet een hoge binnen sessie betrouwbaarheid (r≥0.969, p<0.001) voor elke van de
drie test sessies. Er waren geen significante verschillen volgens RMANOVA (P>0.05, power ≥ 0.94) in
elke van de kinetische variabele dwars door de test sessies. SEM’s waren laag tussen de sessies (3.13N;
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84.39N/s; 24.24W, respectievelijk). De
ICC tussenverantwoording
elke sessie was ook hoog (r=0.988, p<0.001).
Krachtmeting in de praktijk

Appraisal and application:
Strengths: Onderzoek is uitgevoerd op getrainde proefpersonen.
Threats: Duur warming-up niet bekend. Participanten niet gerandomiseerd, onderzoekers niet
geblindeerd. Kleine onderzoeksgroep. Homogene onderzoeksgroep; mannelijke rugbyspelers.
Onbekend waar de cluster uit bestond waarop ze het protocol hebben afgenomen. Protocol dat
gehanteerd is onduidelijk.
Other elements: Onduidelijk hoe ze bepaald hebben wat tijdens de warming-up het gewicht moest
zijn. Ze zeggen een % van de RM te gebruiken, maar het is niet duidelijk of dit al eens gemeten is. Het
vervolg met de krachtplaat en de laptop is zeer onduidelijk.
Citation: Comfort, P. Within and between session reliability of power, force and rate of force
development during the power clean. Human Performance Laboratory, University of Salford. Journal
of Strength and Conditioning Research. Doi: 10.1519/JSC.0b013e3182679364
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