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N
og even en we kunnen de inertie opnieuw vergro-
ten en met een groter vliegwiel gaan werken, 
Jeanet. Je spieren leveren beduidend meer vermo-
gen dan twee weken geleden. De pijn neemt juist af, 
dus je pees kan duidelijk veel meer aan.’ In de reva-

lidatieruimte van fysiotherapiepraktijk BijCas in Rosmalen 
staat een jonge vrouw op een langwerpig platformpje. Ze volgt 
een nog experimentele trainingstherapie voor een patellapees 
tendinopathie ofwel springersknie, een overbelastingsblessure 
aan de knieschijfpees, die ze als specialiste op de tien kilometer 
heeft overgehouden aan haar all out sprints. Een tuigje van brede 
banden om haar schouders en rug loopt uit in een riem die tus-
sen haar benen door in een sleuf in het platform verdwijnt. Ze 
maakt diepe squats, kniebuigingen. Een vliegwiel aan de voor-
kant van de zogenoemde Kinetic Box maakt een gierend geluid. 
Het accelereert en remt af, accelereert en remt weer af, op het 
ritme van de kniebuigingen. Fysiotherapeut Cas Wolbert wendt 
zich af en legt uit: ‘De riem zit opgerold om de as van het vlieg-

wiel. Wanneer ze van-
uit hurkpositie om-
hoog komt, brengt ze 
het vliegwiel met een  
concentrische bewe-
ging aan het draaien. 
Ze stopt er zogenoem-
de kinetische energie 
in. Zodra de riem aan 
het eind van die bewe-

ging, dus als ze weer rechtop staat, helemaal is afgewikkeld, 
wordt hij door het snel draaiend vliegwiel weer om de as opge-
rold, zoals bij een jojo. Ze wordt dus door de kinetische energie 
die ze in het vliegwiel heeft gestopt naar beneden getrokken. 
Deze retourbeweging moet ze afremmen. Ze moet die overwin-
nen met dezelfde kracht die ze erin heeft gestopt, tot de schijf op 
het diepste punt weer stil staat. Dat tegenhouden van de naar 
beneden trekkende riem vraagt om een excentrische spiercon-
tractie. Bij een concentrische contractie trekt de spier samen met 

een grotere kracht dan de weerstand die hij moet overbruggen, 
terwijl de weerstand bij een excentrische contractie groter is dan 
de kracht die de spier levert. Bij die laatste trekt de spier boven-
dien in gestrekte toestand samen. Een voorbeeld: wanneer je 
jezelf optrekt, is er sprake van een concentrische contractie en 
bij het laten zakken van een excentrische contractie. Hoe lang-
zamer je jezelf laat zakken en hoe zwaarder je bent, hoe krachti-
ger de excentrische ‘overload’. Het blijkt dat die excentrische 
overload een veel groter trainingseffect heeft dan concentrische 
beweging en daarnaast een opmerkelijk gunstig resultaat heeft 
op het herstelproces van peesblessures. Ik heb een jonge basket-
baller die zijn sprongcapaciteit in korte tijd met achttien centi-
meter verhoogde, terwijl een pilotstudie suggereert dat vlieg-
wieltraining de revalidatietijd bij springersknie bijna halveert 
ten opzichte van de conventionele hersteltraining.’ Wolbert vult 

deze therapie aan met 
shockwave-therapie, 
waarbij krachtige ge-
luidsgolven op de pees 
worden afgevuurd. Dit 
heeft bewezen het her-
stelproces te bespoedi-
gen.

VLIEGWIELTRAINING, ook 
wel inertietraining en 
kinetische training ge-
noemd, werd ontwik-
keld door de sportwe-
tenschappers Hans 
Berg en Per Tesch van 
het Karolinska Insti-
tuut in Stockholm. 
NASA en ESA gebrui-
ken de technologie om-
dat de kinetische ener-
gie astronauten in 
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staat stelt om te trainen in een gewichtloze omgeving. Een ge-
wicht optillen kost in de ruimte geen moeite, maar het in bewe-
ging brengen en weer afremmen van een vliegwiel – het over-
winnen van de inertie van massa – vergt er even veel vermogen 
als op aarde. Toen Cas Wolbert toevallig op een filmpje van de 
Kinetic Box stuitte, zag hij de potentie ervan direct in. Geen en-
kele andere methode genereert zo’n grote excentrische overload. 
Hij liet er geen gras over groeien. Samen met Ad Evers van Fyzzio 
International toog hij naar Karolinska Instituut. Al snel conclu-
deerde hij dat de technologie een aanwinst zou zijn voor zijn 
praktijk. Als pure trainingsmethode maar vooral ook als revali-
datie-interventie. Evers was al net zo enthousiast. Inmiddels 
importeert Fyzzio de Kinetic productlijn in Nederland, terwijl 

de afdelingen sportgeneeskunde van enkele ziekenhuizen er 
geprotocolleerd mee werken.

OOK KASPER JANSSEN, als sportarts verbonden aan het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en als onderzoeker aan het Am-
sterdamse VUmc, raakte via Cas Wolbert geïnteresseerd in vlieg-
wieltherapie. ‘Eerst deden we een pilotstudie onder patiënten 
met een springersknie in de praktijk van Cas,’ vertelt Janssen. 
‘De resultaten daarvan waren zo veelbelovend, dat we een echt 
wetenschappelijk onderzoek hebben opgetuigd om vast te stel-
len of therapie met de vliegwielergometer effectiever is dan de 
conventionele therapie. Deelnemers worden in één van twee 
onderzoeksarmen geloot: conventionele therapie, waarbij je 

kniebuigingen maakt op een lichte helling, of vliegwieltherapie. 
Gedurende zes weken zullen zij twee keer per week trainen on-
der begeleiding van een ervaren fysiotherapeut. De deelnemers 
vullen tussentijds vragenlijsten in en ondergaan diverse tests. 
Drie maanden na het starten van de behandeling verwachten we 
een eerste beeld te hebben van de effecten.’ Janssen en collega’s 
hebben nu veertig deelnemers, maar zouden dit aantal graag 
verdubbelen. ‘We zoeken atleten tot vijftig jaar met een sprin-
gersknie,’ zegt hij. ‘Van topsporter tot recreant. Tot de zomer kun-
nen er nog nieuwe deelnemers van start gaan.’ 
Wat is een springersknie en waarom zou vliegwieltherapie een 
superieure interventie kunnen zijn? De patellapees loopt van de 
bovenkant van het scheenbeen naar de knieschijf. Hij brengt de 

krachten van de strekspier-
groep in het bovenbeen 
over op het onderbeen, zo-
dat het been gestrekt kan 
worden. In normaal pees-
weefsel zijn de peescellen 
netjes gerangschikt. Bij pa-
tellapees tendinopathie lig-
gen deze cellen als gevolg 
van chronische overbelas-
ting als het ware kriskras 
door elkaar. Tot voor kort 
werd gedacht dat een goede 
therapie leidt tot een reor-
ganisatie van de peescellen. 

Maar uit recent onderzoek 
met een zogenoemde UTC-
scanner blijkt dat dit 
slechts ten dele het geval is. 
‘Met die ultragevoelige 
scantechniek is vastgesteld 
dat in het centrale deel van 
de geblesseerde pees soms 
problematische cellen blij-
ven bestaan, maar dat hun 
functie wordt overgeno-
men door de peescellen er 
omheen’, legt Kasper Jans-
sen uit. ‘Die worden bij 

goede therapie zo sterk, dat de pees vervolgens weer net zo belast-
baar is als voor de blessure. We weten dat excentrische training 
de effectiefste belastingsprikkel verschaft. Niet alleen aan de 
pees, maar ook aan de bovenbeenspieren. Excentrische training 
leidt tot een grotere toename van het spiervermogen dan concen-
trische training. De spieren worden veel sterker, de krachten die 
ze kunnen overbrengen op de pees worden dus groter, maar het 
enigszins paradoxale nettoresultaat is mogelijk dat de pees snel-
ler herstelt en veel belastbaarder wordt. Het unieke van de vlieg-
wieltraining is dat het tot nog toe de meest efficiënte methode is 
om excentrische spiercontracties te bewerkstelligen. Dat is bij 
conventionele krachttraining onmogelijk. Belangrijk is verder 
dat de patiënt die excentrische overload zelf in de hand heeft. Er 
komt net zo veel kracht terug als je er in stopt, dus wanneer je 
pijn voelt, kom je bij de volgende herhaling gewoon iets rustiger 
omhoog, waarna je ook met minder kracht naar beneden wordt 
getrokken. Je traint altijd precies op je eigen maximale niveau.’

CAS WOLBERT BESCHIKT in zijn eigen FyzzioKinetic software over 
een schat aan data, voor een groot deel verzameld bij de revalida-
tietraining van sporters met peesblessures. Als Kasper Janssen 
en collega’s de resultaten uit zijn praktijk kunnen reproduceren, 
dan wordt het een erg geslaagde studie, die nog vaak geciteerd zal 
worden. ‘Maar in feite weten we op dit moment nog weinig’,  zegt 
Wolbert. ‘Daarom is dat onderzoek zo belangrijk. Als het positief 
uitpakt, kunnen er ontzettend veel mensen mee geholpen wor-
den, waarschijnlijk niet alleen patiënten met een springersknie.’

HARDLOOPSTER JEANET is klaar met de hersteltraining van van-
daag en stapt bezweet van de Kinetic Box af. ‘Bij mij is de pijn niet 
alleen snel minder geworden, ik heb ook veel explosievere benen 
gekregen’, zegt ze, nog nahijgend. ‘Ik moet me inhouden om niet 
voortijdig de weg op te gaan, want ik heb het gevoel dat ik de 
klinkers uit de straat kan sprinten. Na de revalidatie vergoedt 
mijn zorgverzekering de vliegwieltraining niet meer, maar ik ga 
er zeker mee door. Zo’n supertraining betaal ik erg graag uit ei-
gen zak.’ ■

‘JE TRAINT 
ALTIJD OP  

JE EIGEN 
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Met Flywheel-
therapie kunnen 
alle grote 
spiergroepen, 
zoals de 
hamstrings, 
worden belast.  

DEELNAME FLYWHEEL STUDIE
Voor de Flywheel Studie van sportarts Kasper Janssen en 
collega’s worden nog kandidaten met een springersknie 
gezocht. De studie vindt plaats in zes verschillende behan-
delcentra in Brabant en Nijmegen. Deelnemers moeten 
voldoen aan de volgende voorwaarden:

   Minimaal 18, maximaal 50 jaar;
   Klachten moeten minimaal zes weken bestaan;
   Sportarts moet diagnose ‘springersknie’ stellen. Dit kan ook 

na aanmelding;
   Deelnemer moet meer dan een uur per week sporten.

Ook sporters die fysiotherapie niet vergoed krijgen, kunnen deelne-
men. Voor hen is een vergoeding van het CZ-fonds beschikbaar.

Meer info: www.flywheelstudie.nl


