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Fysiologisch gezien wordt het ver-

schijnsel post activatie potentiatie met 

name verklaard door een verandering 

in het myosinefilament. Tijdens de 

voorgaande contractie wordt het lichte 

keten deel van de myosine gefosfory-

leerd, waardoor het filament gevoeliger 

wordt voor het calcium dat betrokken 

is bij de spiercontractie (Sale 2002; Sale 

2004; Chatzopoulos et al. 2007). Het ef-

fect van PAP is duidelijk aangetoond 

in experimenten waarbij er voor en na 

een maximale aanspanning een enkel 

stroompje (twitch) op de spier wordt 

gezet. Na een maximale aanspanning is 

de kracht hoger dan ervoor (post-teta-

nische potentiatie, zie figuur 1).

Een verhoogde gevoeligheid voor 

calcium heeft het meeste effect als de 

calcium concentratie in de spier laag is. 

Dit is kenmerkend voor laag frequente 

tetanische contracties, die voorkomen 

bij lage snelheden. Op hoog tetanische 

contracties (bijvoorbeeld het leveren 

van maximale kracht) zal een ver-

hoogde calciumgevoeligheid weinig 

effect hebben, omdat de concentraties 

calcium in de spier dan hoog zijn en de 

gevoeligheid dus een minder grote rol 

speelt (Sale 2002; Hodgson et al. 2005).

Vezeltype
Onderzoek wijst er op dat PAP het 

meeste voorkomt in type ii vezels, om-

dat deze in hogere mate worden gefos-

foryleerd (Sale 2002). Dat lijkt op het 

eerste gezicht overbodig, omdat juist 

bij activiteiten waar type ii vezels wor-

den gebruikt de vuurfrequenties hoog 

zijn. Naast een mogelijke toename van 

de maximale twitchkracht is er echter 

nog een tweede effect van PAP, na-

melijk een versnelling van de kracht-

opbouw. in een studie van Baudry en 

Duchateau (2007) werd een versnelde 

krachtopbouw van de handspieren ge-

vonden na maximale isometrische con-

tracties. Hoewel er geen effect is op de 

maximale kracht en op de maximale 

verkortingssnelheid, wordt de kracht-

snelheidsrelatie tussen deze uitersten 

wel beïnvloed (zie figuur 2). Deze 

Recente contracties van een spier hebben grote invloed op 

de kracht en het vermogen dat die spier kan leveren tijdens 

de volgende contractie. Vermoeidheid is hiervan natuurlijk 

een bekend voorbeeld. Soms zijn de kracht cq. het vermogen 

na een eerdere contractie echter niet lager, maar juist hoger, 

vooral als deze voorafgaande contractie hoog intensief is 

geweest. In dat geval wordt er gesproken van ‘post activation 

potentiation’ (PAP), kortweg potentiatie. Voor de trainer is dit 

een zeer interessant verschijnsel, omdat bepaalde prestaties 

wellicht kunnen worden verbeterd door de betrokken spieren 

direct daaraan voorafgaand kortdurend zwaar te belasten, 

bijvoorbeeld door middel van een zware krachtoefening.
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wordt minder concaaf (Sale 2002). Dit 

zou voordelig kunnen zijn voor explo-

sieve bewegingen met een submaxi-

male weerstand.

Het netto effect van potentiatie op het 

prestatievermogen is niet op voor-

hand duidelijk, omdat de potentiatie 

moet concurreren met de eventuele 

vermoeidheid. in een studie van Gos-

sen en Sale (2000) werd na een isome-

trische aanspanning bijvoorbeeld een 

hogere twitchkracht gemeten, terwijl 

de eigenlijke prestatie nog enige tijd 

was onderdrukt door de ontstane ver-

moeidheid.

Onderzoek
in een aantal studies is het directe ef-

fect van PAP op het prestatievermogen 

onderzocht.

Baker et al. (2003) bekeken het effect 

van een serie bankdrukken (6 herhalin-

gen met 65% van 1 RM) op een ‘bench 

press throw’ met 50 kg. De groep die 

deze serie bankdrukken uitvoerde tus-

sen de pré en post test haalde een 4.5% 

hoger vermogen in de posttest in ver-

gelijking met een groep die tussendoor 

niets deed.

in een studie van French et al. (2003) 

werd het effect van 3x3 of 3x5 secon-

den maximale isometrische contracties 

op drop jumps, 

counter movement 

jumps, 5 secon-

den sprint op een 

fietsergometer en 

kniestrekkracht 

onderzocht. Al-

leen het protocol 

van 3x3 seconden 

had een significant 

effect op de drop 

jump prestatie en 

de kniestrekkracht. 

Op de andere vari-

abelen werd geen 

effect gevonden.

Chatzopoulos et 

al. (2007) onder-

zochten het effect 

van 10 maal 1 squat met 90% van 1 RM 

op de loopsnelheid. Een rust van 3 mi-

nuten tussen het kracht- en het loop-

programma resulteerde in iets langza-

mere tijden vergeleken met de sprints 

voor het krachtprogramma. Echter 

een rust van 5 minuten zorgde juist 

voor een significante verbetering van 

de sprinttijden (-0.07 s over 10 meter 

en -0.11 seconde 

over 30 meter). 

De auteurs con-

cludeerden dat de 

extra 2 minuten 

rust de vermoeid-

heid van het 

kracht programma 

zodanig hadden 

verminderd, dat er 

een positief netto 

effect van de po-

tentiatie resteerde.

Individuele ver-
schillen
Niet bij iedereen 

is een vergelijk-

baar effect van PAP 

waarneembaar. Zo 

werd in een studie 

van Gourgoulis et 

al. (2003) in de to-

tale onderzoeks groep geen significant 

effect op de spronghoogte gevonden 

(+2.4%). Na onderscheid te maken 

tussen de sterkste en minst sterke 

proefpersonen, bleek alleen de sterk-

ste groep een significante prestatie-

verbetering (+4%) te vertonen. Wellicht 

dat dit verschil is veroorzaakt door 

verschillen in percentage type ii vezels 

(Hodgson et al. 2005).

Een vergelijkbare conclusie werd ge-

trokken door Duthie et al. (2002). in 

hun experiment werd er in drie groe-

pen getest: jump squats werden uitge-

voerd voor zware squats (traditionele 

methode), zware squats werden uitge-

voerd voor jump squats (complexe me-

thode) en zware squats en jump squats 

werden afwisselend uitgevoerd (con-

trast methode). Aanvankelijk vonden 

de onderzoekers als enig significant 

resultaat een afname van de sprong-

hoogte bij de complexe methode. Na 

splitsing van de groep op basis van de 

geschatte maximale kracht bleek er bij 

de sterkste groep ook sprake van een 

significante toename van de sprong-

prestatie bij de contrastmethode.

Figuur 1. Het effect van een maximale isometrische contractie op de 

twitchkracht. Kort na een maximale contractie is deze hoger dan voor 

deze contractie. (Sale 2002).

Figuur 2. Het veronderstelde effect van PAP op de kracht-snelheids-

relatie. Hoewel de maximale kracht en de maximale verkortings-

snelheid onbeïnvloed blijven, is er wel effect op de snelheid waarmee 

kracht wordt opgebouwd. Dit wordt gerepresenteerd door het vlakker 

worden van de kracht-snelheidsrelatie (Sale 2002).
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in een studie van Chiu et al. (2003) 

werd het effect van een squat op 90% 

van 1 RM op sprongen met en zonder 

veerbeweging gemeten. Het percen-

tage potentiatie werd bepaald door 

het gemiddelde en het maximale ver-

mogen per sprong te analyseren. De 

groep werd vervolgens verdeeld in 

gevorderde of beginnende sporters. 

Een significante toename in het vermo-

gen werd alleen gevonden in de groep 

gevorderde sporters voor de sprongen 

zonder veerbeweging. De prestaties 

van de beginnende groep waren zelfs 

met 1-4% gedaald, waarschijnlijk door 

vermoeidheid ten gevolge van de 

squats voorafgaand aan de sprongen. 

Dit in tegenstelling tot de gevorderde 

groep die een verbetering zag van 1-3% 

in de sprongprestaties. in deze studie is 

waarschijnlijk niet alleen het effect van 

potentiatie gemeten, maar ook het ef-

fect van getraindheid op het herstel.

Geen effect
Er zijn ook studies bekend die geen 

direct effect rapporteren van com-

plexe belasting. Robbins and Docherty 

(2005) keken naar de invloed van een 

7 seconden durende isometrische con-

tractie op countermovement jumps die 

4 minuten later werden uitgevoerd. Er 

werd geen verschil gevonden tussen 

de groep die wel en de groep die niet 

de isometrische contractie uitvoerde 

voor de sprongen. Jensen en Ebben 

(2003) keken naar het effect van 5 se-

ries 5 RM squat op de sprong prestatie. 

Zij vonden geen verschil op 10 secon-

den, 1, 2, 3 en 4 minuten na de squats 

vergeleken met de sprong vooraf. Ook 

na onderscheid te maken in maximale 

kracht werd er geen significant ver-

band gevonden. Ook in drie andere 

studies (Hrysomallis en Kidgell 2001; 

Jones en Lees 2003; Scott en Docherty 

2004) werd geen positief effect van po-

tentiatie gevonden, terwijl in de laatst-

genoemde studie zelfs 4 sessies werd 

gemeten om te kijken of langdurigere 

training meer effect opleverde.

Trainingsstudies
Het potentiatie effect is door sommige 

trainers vertaald naar een trainings-

vorm om de kracht of het vermogen 

te verbeteren, namelijk complexe 

training. Hierbij wordt na een zware 

krachtoefening een explosieve oefe-

ning uitgevoerd, bijvoorbeeld squats 

met 5 RM, gevolg door een serie 

sprongen.

Er is slechts één trainingsstudie (ingle 

et al. 2006) die het effect van com-

plexe training op langere termijn heeft 

onderzocht. in deze studie werd ten 

opzichte van de controlegroep een 

toename gezien in kracht, vermogen, 

snelheid en sprongprestatie. Helaas 

is deze studie uitgevoerd met onge-

trainde jongens en trainde de controle-

groep in het geheel niet. Dit maakt de 

praktische relevantie gering.

in een studie ven Harris et al. (2000) 

werd er ofwel getraind op kracht 

(80-85% 1 RM) ofwel op vermogen (ca. 

30% 1 RM) of op een combinatie van 

beide (maar niet op dezelfde dag zoals 

met complexe training). De combina-

tiegroep ging op zeven van de acht 

variabelen significant vooruit, terwijl 

de groepen die trainden op kracht of 

vermogen respectievelijk op vier en 

vijf variabelen vooruitgang boekten. 

Het combineren van krachttraining 

met sprongvormen in één training lijkt 

daarom niet een must om vooruitgang 

te boeken. Wellicht dat een toekom-

stige trainingsstudie kan uitwijzen of 

complexe training op langere termijn 

meerwaarde heeft ten opzichte van 

reguliere krachttraining. Vooralsnog 

blijft het de vraag of een veelvuldig 

gepotentieerde spier meer vooruit-

gang boekt, of dat potentiatie slechts 

een acuut en tijdelijk effect is, dat geen 

invloed heeft op de vooruitgang die 

door training wordt geboekt.

Praktische implicaties
Doordat enkele studies een significant 

positief effect op het prestatievermo-

gen aantonen blijven potentiatie en 

complexe training interessante materie 

voor trainers. Voor de toepassing van 

potentiatie in wedstrijden zijn er ech-

ter praktische problemen. Het is vaak 

niet mogelijk om enkele minuten voor 

een sprint, sprong, worp of andere ex-

plosieve beweging een zware squat of 

andere krachtoefening uit te voeren, 

zeker op toernooien waar atleten direct 

voorafgaand aan de wedstrijd tiental-

len minuten in een callroom moeten 

verblijven. Een sport als gewichtheffen 

is daarop een uitzondering, omdat de 

warming up ruimte zich op korte af-

stand van de wedstrijdruimte bevindt.

in trainingen is het gemakkelijker om 

potentiatie toe te passen. Trainers zou-

den complexe training gewoon eens 

kunnen uitproberen om te kijken of dit 

betere resultaten geeft, met name voor 

de sterkste sporters.

Conclusies
Hoewel post-tetanische potentiatie 

duidelijk is aangetoond op twitches, is 

het effect van potentiatie op het presta-

tievermogen minder duidelijk. Onder-

zoeken op dit gebied geven geen een-

duidig beeld. Het grootste probleem 

is om de optimale rusttijd te vinden 

om te voorkomen dat vermoeidheid 

het effect van PAP overstemt. Daar-

naast lijken individuele verschillen in 

spiervezeltypering een rol te spelen. 

Praktische problemen hinderen de di-

recte toepassing van PAP in wedstrijd-

situaties. in trainingen kan men echter 

relatief eenvoudig gebruik maken van 

potentiatie.
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