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MARSHA WESTERHOF, MASTER
SPORTFYSIOTHERAPIE I.O

Core stability 

Wie ben ik?

� Marsha Westerhof, afgestudeerd in 2002
� Begeleiding Nederlandse (dames) bobslee teams (2001-2004)

� Fysiotherapeut/verzorger FC Groningen (1999-2002)

� Fysiotherapeut trainingsstages atletiekunie (vanaf 2009)

� Master sportfysiotherapie i.o. 

� Fysiotherapie 

� Mixed martial arts, voetbal, handbal, roeien, atletiek

Wat ga ik jullie vertellen?

� Wat is rompstabiliteit? 

� Waarom is het belangrijk dit te trainen?

� Hoe kun je dit trainen?

� Benadering vanuit wetenschappelijke literatuur

Definities

� Panjabi (1992):

het samenwerken  van de passieve structuren in de 

wervelkolom, de actieve spieren rondom de 

wervelkolom en de neurale controle ervan. Wanneer 

deze structuren goed functioneren blijft de 

intervertebrale range of motion binnen de 

fysiologische grenzen (neutrale zone)

Neutrale zone

• veilig voor belasting 
• door spieren   
gestabiliseerd 
(niet ligamentair !) 
• proprioceptieve    
feedback 
• neemt toe bij  
schade en  
degeneratie 
(O‟Sullivan 2006) 

Core stability Panjabi 1992

Controlerend subsysteem
zenuwstelsel

Actieve subsysteem 
locale en globale 
musculatuur

Passieve subsysteem 
wervelkolom, 
tussenwervelschijf  en 
ligamenten

Wervelkolom    
en bekken
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Actieve subsystemen

Globaal spiersysteem

� verbinden ribwervelkolom en bekken: bewegen de 
wervelkolom 

� Eigenschappen: (relatief) krachtig, maar snel 
vermoeid 

� stabiliseren door co-contractie: High Load Strategy 

� ontwikkelen grote druk op de wervelkolom 

Actieve subsystemen

Lokaal spiersysteem 

� verbinden de lokale wervels

� Houdingsspieren, controleren intersegmentale 
stabiliteit en zijn „onvermoeibaar‟

� diepe buikspieren functioneren o.b.v. feed forward.

Stabiliteit:dynamische controle

Komt tot stand door:

� activiteit diepe lokale musculatuur: kritische rol 

� „fijn tuning‟ oppervlakkige globale musculatuur 

� co-contractie oppervlakkige globale musculatuur 

Aandacht voor lokale musculatuur
Ferreira 2005, Tsao en Hodges 2007

� TrA- en MF-functie verbetert alleen door specifieke stimuli, niet 
door algemene oefentherapie, krachttraining of manipulatie. 

� TrA functie kan in enkele behandelingen verbeteren. 

� Globale krachttraining zoals een „Sit up‟ geeft een delay in TrA
activiteit, wat een negatief effect heeft op de dynamische 
controle. 

� Herstellen van de dynamische controle met als eerste aandacht 
voor de diepe lokaal stabiliserende musculatuur. 

� De lokale- en globale-systemen zijn beiden van belang en 
moeten in samenhang functioneren. 

Immediatie changes in feedforward postural 
adjustments following voluntary motor training. 
Henry Tsao, Paul Hodges: Exp. Brain Res. (2007) 

Together with evidence from existing clinical trials (O‟Sullivan 1997, 
Cowan 2003) the results of the present study provide evidence that 
training of isolated muscle activation leads to changes in feedforward 
postural strategies. Following a single session of training of isolated 
voluntary activation of TrA, onset of TrA EMG was earlier during rapid 
arm flexion and extension, to more closely resemble the responses in pain-
free individuals. The magnitude of change in TrA EMG onset was 
correlated with the quality of isolated training. In contrast, all of 
the abdominal muscles were recruited earlier during arm flexion after 
sit-up training, while onset of TrA EMG was further delayed 
during arm extension. 

Lokale musculatuur :feiten

� Buikmusculatuur: 5% van de maximale vrijwillige 
contractie voor ADL activiteiten en 10% voor 
extremere belastingen. 

� Bij de rugmusculatuur is  maximaal 25% van de 
maximale vrijwillige contractiekracht nodig om 
maximale ‘joint stiffness’ te bereiken. 
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Stabiel bewegen

lokale 
systeem: 
Controle
functie 

globale 
systeem: 
‘low load’ 
stabiliteits
functie

globale 
systeem: 
‘high load’ 
stabiliteits
functie 

globale 
systeem: 
bewegings
functie 

VERSCHIL: Stability/strenght

� Kibler (2006): core stability bij een sporter

De capaciteit om de positie en de beweging van de 

romp over het bekken en het been te controleren, om 

optimale productie, overdracht en controle van kracht 

en beweging aan het eindsegment in geïntegreerde 

kinetische activiteiten reeksen toe te staan

Trainingseffecten ‘endurance/stability ’

� efficiëntere en snellere zenuwaansturing 

� betere synchronisatie motor units

� verlagen van neurale inhibitie reflexen

� meer efficiënte patronen van neurale rekrutering

� toegenomen stabiliteit

� toegenomen krachtuithoudingsvermogen

� lagere kans op blessures 

Stability/strenght

� Core strength:

De maximale kracht die gegenereerd kan worden bij

een specifieke snelheid door een spier of spiergroep 

behorende bij de “core”musculatuur

Trainingseffecten strenght 

� hypertrofie van spieren

� fascilitatie van het centrale zenuwstelsel

� toename van kracht

� toename van sportprestatie 

Lokale spieren/globale spieren

� Core stability training start bij motor control. 

Primaire ( o.a. transversus abdominus, multifidi) en 

secundaire lokale spieren (o.a. obliquus abdominalis, 

quadratus lumborum)

� Core strenght training, is het trainen van het globale 

spiersysteem, gericht op het uitvoeren van oefeningen 

waarin een beweging van de extremiteiten wordt 

gevraagd. 
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Bergmark

Table 2 
Core Musculature 

Local muscles 
(stabilization system) 

Primary Secondary 

 
Global 

muscles 
(movement 

system) 

Transversus abdominis 

Multifidi 
Internal oblique 

Medial fibers of 
external oblique 

Quadratus lumborum 

Diaphragm 

Pelvic floor muscles 

Iliocostalis 
and 
lognissimus 
(lumbar portions) 

Rectus abdominis 

Lateral fibers of 
external oblique 

Psoas major 

Erector spinae 

Iliocostalis 
(thoracic portion) 

 

 

Sportspecifiek en Core 

Sport en Core

� Relatie core en blessures
� Lage rugpijn, blessurerisico onderste extremiteiten

� Relatie core en sportprestaties
� Kinetische keten

� Meerdere vlakken/richtingen

Kinetische keten Tennis 
service

Core Stability Measures as Risk Factors for Lower 
Extremity Injury in Athletes (Leetun 2004)

� Mannen zijn sterker in hun heupabductie en 
exorotatie 

� Atleten met een verzwakking van de heupabductoren 
en exorotatoren hebben een groter blessurerisico in 
de lage rug en onderste extremiteit. 

� Exorotatie-kracht van de heup en 

stabiliteit (in laterale richting) van 

de romp is een voorspeller 

voor blessurerisico  OE en rug

Concluderend “Testen core”

1. Active straight leg raise

2. Core stability test

3. “Eigen test batterij/ het 
oog”

4. Functional movement 
screen: papendal

60 sec basis
1 arm heffen 15 
sec, ander arm, 
been, ander been. 
basis 30 sec
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Opbouw core stability

Opbouw van: 
1. Selectief 

bewegen op 
grond: alleen 
diepe spieren

2. Grondoefening
en met been-
arm verstoring

3. Sportspecifiek

Fase 1: Fysiotherapie

� De  volhoud tijd wordt opgebouwd van 10 naar 60 
seconden, welke 3 tot 6 series wordt herhaald

Fase 2 oefeningen met bewuste aanspanning Fase 3: sportspecifiek

Opbouw voorbeelden Concluderend

� Het gebruik van de core bij sportprestaties is 
belangrijk!

� De basis (lokale controle) is een voorwaarde om op 
kracht te kunnen gaan trainen

� Core stability kan blessures voorkomen

� Het trainen moet zo specifiek mogelijk gebeuren, 
dan zal het een bijdrage leveren aan sportprestaties

� Romprotatie uitlokken in de meest specifieke 
oefenvorm is het meest effectief om de sportprestatie 
te verbeteren…
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