
Bijveel sporten zien we spierkromp optreden en don met

nome ols de insponning longer duurt don normool.Van olle

marothonlopers en triatleten heeft 50-67% wel eens kramp

tydens of na insponning meegemookt'Wot is de oorzaak?

Spierkramp Wat is eigenlijk de oo zaall.

foost Oomen
& Lars Borghouts

INSPANNINGS.
FYSIOLOGIE

Veel sporters en trainers denken dat

spierkramp veroorzaakt wordt door

een vochttekort of zouttekort en dat

het daarom's zomers meer voorkomt
dan's winters. Waar komt dit idee

vandaan en klopt het met de weten-

schappelijke literatuur?

Geschiedenis
Het idee dat vocht- of zouttekort leidt
tot spierkramp stamt al uit publica-

ties uit het begin van de vorige eeuw.

Hierin werd spierkramp toegeschreven

aan warmte omdat vooral mijnwerkers

en brandweerlieden ermee te maken

leken te krijgen. Spierkramp werd

dan ook'heatcramp' (warmtekramp)

genoemd.2 De eerste onderzoekers

die in 1932 naar krampverschijnselen

keken waren Tatbott en Michelsen.3 Zij
bekeken de fysiologische effecten van

hoge temperaturen (43"C). Bij zeven

arbeiders die werkzaam waren bij het

bouwen van de Hooverdam (Boulder

City, Nevada, VS) werden gegevens

verzameld. Vijf van hen bleken er last

te hebben gekregen van warmtekramp

en twee van warmte-uitputting. Urine

en bloedmonsters werden onderzocht

en uit deze gegevens concludeerden

de onderzoekers, dat warmtekramp

gerelateerd was aan het verlies van

chloride en andere zouten en ook aan

het verlies van water. De onderzoekers

verklaarden dat de werklieden door de

hitte via het zweet overmatig vocht en

zouten hadden verloren en dit vervol-

gens onvoldoende via voeding hadden

aangevuld.

Warmtekramp, nachtelijke spierkram-

pen en door inspanning ge'rnduceerde

spierkramp werden in dit artikel niet

afzonderlijk beschreven en de moge-

lijk verschillende oorzaken werden

niet uitgesplitst. Sinds de verschijning

van dit artikel is dan ook lange tijd het

gangbare beeld gebleven, dat water-

verlies en zoutverlies dé oorzaak zljn
van alle vormen van spierkramp en

dus ook van de inspanningsgeihdu-

ceerde spierkramp.

Oorzaken van inspannings-
gerelateerde spierkramp
Het duurde tot 1986 voordat er weer

een studie verscheen naar de relatie

tussen elektrolyten in het bloed en

spierkramp.4 Elektrolyten zijn stoffen

die in een oplossing uiteenvallen in
geladen deeltjes (ionen) en daardoor

stroom kunnen geleiden. In het bloed

zijn dat bijvoorbeeld zouten en zuren.

Stroomgeleiding binnen een spier is

van essentieel belang om de spier te la-

ten samentrekken. Verandering in elek-

trolytconcentraties zou verstoringen in
stroomgeleiding en dus spiersamen-

trekking tot gevolg kunnen hebben.

Kalium-, magnesium-, calcium- en

natriumionen zijn elektrolyten en zijn
allen in verband gebracht met kramp.s

Een verhoogd kaliumgehalte en een

Figuur I . Kromp bijeen rennlswedsir4d.
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verlaagd magnesium-, calcium- of
natriumgehalte in het bloed zouden

met spierkramp te maken kunnen heb-

ben.3,6 De meeste van deze beschrij-

vingen zijn echter gebaseerd op enkele

observaties, zoals bij de Hooverdam

studie.

Vier studies bij marathonlopers4,T en

bij ironman triatletens lieten totaal

geen verband zien tussen veranderin-

gen in serum elektrolytenconcentraties

en het optreden van spierkramp. Al-
leen in de studie van SchwellnusT was

de natriumconcentratie iets lager en

de magnesiumconcentratie iets hoger

in de groep die last had van kramp,

maar de auteurs zelf geven aan dat de

verschillen tussen de groepen zo klein
warerL dat deze niet klinisch relevant

zoudenzTjn.

Er wordt in de wetenschappelijke

literatuur duidelijk betwijfeld of vocht-

en zoutverlies dé oorzaak zijn van

inspanningsge'induceerde spierkramp.

Experimenteel verlaagde natriumcon-

centraties (door natriumverlies) en

verstoorde elektrolytconcentraties zijn
wel geassocieerd met algehele spier-

krampen (dus in het gehele lichaam)

in rust.l Echter, als er spierkramp

optreedt als gevolg van inspanning

vindt deze spierkramp altijd plaats in
de spieren die bij de inspanning actief

zijn (geweest). Dit is de belangrijkste

constatering, die door veranderingen

in elektrolytconcentraties op geheel

lichaamsniveau niet kunnen worden

verklaard. Er moeten dus nog andere

factoren een rol spelen.

Oude ideeén overboord
Eén van de andere suggesties die

gedaan zijn, is dat mensen met ver-

hoogd natriumverlies (' zo:uÍ zw eeI' )

een verhoogde kans konden hebben

op spierkramp. De krampgevallen

bij de Hooverdam3 zouden hiermee

verklaard kunnen worden. Bergeron9

stelt dat overmatig zweten (verlies

van vocht EN natrium) leidt tot een

verschuiving van vocht waardoor

het verdwijnt uit de ruimte tussen de

lichaamscellen. Zodoende zouden

zenuwuiteinden van vorm kurmen

veranderen en de neurotransmitter-

concentraties toenemen. De zenuw-

uiteinden worden hierdoor hyperge-

voelig en kunnen de spier spontaan

stimuleren tot samentrekking.

Drie studies4 '7'8 laten echter zien dat

dehydratie (verlies van vocht) niet

gerelateerd is aan inspanningsgere-

lateerde spierkramp. In deze studies

werd via het lichaamsgewicht, het

berekende bloedvolume en het bere-

kende plasmavolume de hydratatie-

status bepaald. Er werd geen enkele

relatie gevonden tussen de hydratatie-

status en het optreden van spierkramp.

De studie van Sulzer8 laat zelfs een

vergelijkbare concentratie opgeloste

deeltjes in het bloed zien in personen

met kramp vergeleken met personen

zonder kramp. Voor de 'zoutzweet'

hS,pothese lijkt dus weinig bewijs.

Dat inspanningsge'rnduceerde kramp

direct gerelateerd zou zijn aan warmte

is ook omstreden. Zwemmers in koud

water kunnen ook te maken krijgen

met kramp, zonder dat warmte daarbij

een grote rol speelt. Warmte alleen ver-

ooÍzaakt geen spierkramp en koelen

vermindert het optreden van spier-

kramp niet.1 Daarnaast toont Mi1es10

aan dat kramp niet altijd gerelateerd

is aan vocht- en zoutverlies door bij

muzikanten krampverschijnselen te

beschrijven terwijl zij niet overmatig

vocht en zouten verliezen.

Wat is het dan wel?
Als het niet direct door hitte, uitdro-

ging en zoutverlies komt dat spieren

in een kramp schieten tijdens of na

inspanning, waar moet dan de verkla-

ring worden gezocht? Het blijkt dat

de meerderheid van de hardlopers

die te maken krijgen met spierkramp

voordat de kramp optreedt spier-

vermoeidheid ervaart.ll Vanuit dit
gegeven is een nieuwe hypothese

opgesteld die suggereert, dat inspan-

ningsgernduceerde spierkramp het

resultaat is van verstoringen in de

neuromusculaire aansturing vanuit het

ruggenmerg.l Deze verstoringen zou-

den het resultaat zTjnvan vermoeid-

heid door inspanning.

Deze hypothese is ontstaaninl996
naar aanleiding van een onderzoekll

waarbij 1383 marathonlopers een vra-

genlijst hadden ingevuld. 536 lopers

bleken in het verleden wel eens last

van kramp te hebben gehad. Hier-

van was 60% gerelateerd aan spier-

vermoeidheid voorafgaand aan de

spierkramp. Drankinname en zoutin-

name waren niet verschillend tus-

sen de krampgroep en de niet-kramp

groep. De onderzoekers concludeerden

dan ook dat vermoeiende inspanning

(lange afstand, hoge snelheid, lopen in
heuvelachtig terrein) gerelateerd is aan

inspanningsge'mduceerde spierkramp,

met name in spieren die werken over

twee gewrichten. Het blijkt dat in tri-
atleten het optreden van spierkramp

gerelateerd is aan het sneller afleggen

van de onderdelen vergeleken met

atleten die dezelfde voorbereiding en

prestatiegeschiedenis hadden. 12

Dat dit niet geheel nieuw is, toonde

Norrisl3 overigens alint957 aan door

een verband te laten zien tussen ver-

moeide spieren en spierkramp. Het
nieuwe is echter dat er ook verklarin-
gen voor dat verband worden gege-

ven. Deze worden beschreven in een

review artikell, waarin geconcludeerd

wordt dat verstoringen op het niveau

van centraal en perifeer zenuwstelsel

en skeletspier waarschijnlijk betrokken

zijnblj het mechanisme van spier-

kramp. Deze hypothese wordt dan ook

de verstoorde-neuromusculaire-con-

trole hypothese genoemd.l2

Deze hypothese geeft een verklaring
voor een aantal kenmerken van het

optreden van spierkramp, zoals

- het feit dat een vrijwillige spier-

samentrekking het optreden van

spierkramp verhoogt,

- dat externe stimulering van de 1a
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afferente (sensorische) zenuwen

spierkramp kan veroorzaken en

- dat rekken de meest effectieve be-

handeling van spierkramp is.

Het rekken van de spier leidt name-

lijk tot spanning in het Golgi peesli-

chaam, waardoor er stimulatie van

de 1b afferente zenuw is, die op zijn

beurt zorgt voor een remming van

de ct-motomeuronen en dus voor een

ontspanning van de spieq, zo blijkt uit
onderzoek.l4 Vrijwillige samentrek-

king van de spier leidt juist tot een

verlaagde spanning in het Golgi pees-

Lichaam en dus tot een toename van de

voorkomen. Het lijkt vooral samen te

hangen met het langer en of zwaarder

belasten van de spier dan men ge-

wend is, spiervermoeidheid dus. Van-

daar het optreden van kramp bij de

verlenging van een voetbalwedstrijd.

Jung et a1.15 tonen wel aan dat voe-

ding, en dan met name drank met

koolhydraten en elektrolyten, het

optreden van kramp uitstelt omdat het

de vermoeidheid uitstelt, maar dat het

kramp uiteindelijk niet kan voorko-

men. De elektrólyten in deze dranken

hebben als belangrijkste doel om de

opname van koolhydraten vanuit de

darmen naar het

bloed sneller te

laten verlopery niet

om electrolyten aan

te vullen.

Spierkramp is dus

niet per definitie

een zomerse aan-

doening. Wellicht

dat het in de zomer

vaker lijkt voor

te komen omdat

veel mensen juist

dan langere en

zwaardere inspan-

ningen verrichten.

Als spierkramp optreedt is dé manier

om het acuut te verhelpen nog steeds

om passief en actief te rekken. Voor

zover nu bekend is, is spierkramp

weliswaar pijnlijk, maar niet schade-

lijk voor de spier. Hoewel kramp dus

een zeer vervelend en prestatierem-

mend fenomeen is, is er geen sprake

van blijvende spierschade. Niettemin
is voorkómen (middels een hoge ge-

traindheid) ook hier nog altijd beter

dan genezen!
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Figuur 2. Belongryke zenuwen voor spieroonsturing

prikkelbaarheid van spier.la De resulta-

ten van deze studie laten dan ook zien

dat verhoogde cr-motor zenuwactiviteit

en verlaagde remmende feedback (via

de 1b afferente zenuwen) een belang-

rijke rol spelen in het optreden van

spierkramp (zie ook figuur 2).

Wat de biochemische verklaring voor
deze fenomenen is, is momenteel he-

laas nog onbekend. Wel lijkt er een er-

felijke factor een rol te kunnen spelen,

omdat in een cross-sectionele sfudie

een positieve familiaire geschiedenis

voor inspanningsgernduceerde spier-

kramp is gevonden.ll

En in de praktijkl
Het optreden van inspanningsgere-

lateerde spierkramp is niet geheel te
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