De wetenschappelijke basis van het Bailine system
Bailine is een systeem dat ontworpen is voor vrouwen die de behoefte hebben om af te vallen en/of hun
figuurmaten willen verkleinen. Het omvat het gebruik van een individueel plan voor training en figuurcorrectie,
gecombineerd met een op maat gesneden voedingsprogramma. Samen met deze programma’s wordt een
computergestuurde trainingssimulator gebruikt, die speciaal ontworpen is voor Bailine. Het Bailine systeem is van
Scandinavische (Noorse) origine.
Bailine hanteert een wetenschappelijke benadering; niet alleen met betrekking tot de elektronische training, maar
ook voor wat betreft de voeding, lichamelijke oefeningen en motivatiemethodes. Bailine gebruikt oefeningen, die
zijn ontwikkeld door Svein Hetland, trainer van de ‘Norges Idrettshøyskole’ (Noorse Universiteit van Sport en
Lichamelijke Opvoeding).
Sommige critici zijn sceptisch over het gebruik van onze elektronische trainingssimulators. Dit kan weerlegd
worden door een parallelle lijn te trekken naar de elektrotraining, die gebruikt wordt door medisch personeel voor
het opbouwen van spiermassa bij patiënten.
De trainingssimulators, die door Bailine worden gebruikt, vormen een integraal onderdeel van het totale plan,
aangezien hierdoor de spieren van de cliënten worden geactiveerd voordat ze aan een dieet beginnen.
De reden waarom bij zoveel mensen sprake is van gewichttoename nadat ze op dieet zijn geweest, is dat de
spiermassa door het dieet werd verminderd in plaats van vet. Hiermee samenhangend kunnen we verwijzen naar
een wetenschappelijk project dat heeft aangetoond dat mensen met een slechte conditie tot 41%van hun
spiermassa kunnen verliezen wanneer ze op dieet gaan, terwijl ze met een beetje beweging slechts 23%van hun
spiermassa verliezen (Ref: Artikel door Phd. Strømme, ‘Norges Idrettshøgskole’ (Noorse Universiteit van Sport en
Lichamelijke Opvoeding), in het journaal ‘Norsk Legeforening’ (Noorse Medische Associatie).
Het gebruik van elektrotraining, zowel vóór als na het lijnen, zorgt voor het opbouwen en het handhaven van
spiermassa gedurende van het afslanken, zodat zelfs wanneer de spiermassa toeneemt, de lichaamsmaten
afnemen en de cliënt er slanker uit zal zien. Dit komt, omdat een pond vet vier keer zoveel plaats inneemt als een
pond spieren.
Het gebruik van elektrotraining kan mensen helpen de vicieuze cirkel in hun strijd tegen het stofwisselingsyndroom,
waarin deze zeer dikke mensen zich bevinden, te doorbreken. Een persoon met een slechte conditie en een slap en
dik lichaam op een schraal dieet zal gemakkelijk spierweefsel verliezen. Daar is niet veel tegen te doen. Bij een
dergelijk persoon kan elektrotraining echter een vitale start zijn.
Er zijn veel onderzoeksrapporten die het feit bewijzen, dat elektrotraining de spiermassa bij zieke mensen opbouwt.
De Deense onderzoeker Dr. Thomas Mohr heeft aangetoond dat de elektronische stimulatie van verlamde spieren
een verhoging van 20-100%in de maximale zuurstofopname geeft – en een opbouw van spiermassa tot 40 %
(dadlnet.dk the 10 april 2000). Patiënten rapporteren dat de elektronische oefeningen ze een algemeen goed
gevoel geven, hetgeen gelijk staat aan het gevoel dat u krijgt gedurende en na een training. Er bestaat ook
documentatie waarin gesteld wordt dat elektrotraining een pijn verlichtend effect heeft en dat het van nut kan zijn
voor mensen met chronische pijn.
Onderzoeken in Sports Medicine 14 (2): 1992 tonen aan dat zelfs gezonde mensen kunnen profiteren van de
effecten van de elektronische spieroefeningen en het opbouwen van sterkere spieren. J. M. Kots (1971) bewees dat
spierkracht met behulp van elektrotraining in slechts 19 dagen van 38% tot 50% kan toenemen.
Onderzoeksrapporten tonen aan dat toename in kracht niet alleen wordt behaald door normaal gezonde mensen,
maar ook door goed getrainde atleten.
Voor de Olympische Spelen van München in 1972 maakten de Russische gewichtheffers gebruik van elektrotraining.
Elektrotraining werd ook gebruikt om het spierstelsel van personeel aan boord van de militaire onderzeeërs in
stand te houden. NASA heeft gebruik gemaakt van elektrotraining bij astronauten in het
ruimteonderzoeksprogramma om verlies aan spiermassa bij gewichtloosheid te voorkomen.
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Bij Bailine erkennen we het feit dat elektrotraining een doeltreffende motivatie kan zijn voor vrouwen die geen tijd
voor beweging hebben. Onze eigen studies tonen aan, dat diegenen die deelnemen aan een Bailine programma,
gemotiveerd zijn om - in hun eigen tempo - lichamelijk actiever te worden.
Bij Bailine zijn we het niet oneens met mensen, die van mening zijn dat het effectiever is om veel te trainen en
uren in het veld of de weilanden te rennen dan op elektrotraining te vertrouwen. Echter, de ervaring heeft geleerd
dat veel mensen dit gewoonweg niet willen.
Daarom beschouwen we Bailine als een goed alternatief voor mensen die niet in de gelegenheid zijn of de wens
hebben om de tijd te besteden aan beweging of om uren in de velden te gaan rennen. We kunnen ook refereren
aan uitspraken van tevreden klanten uit Bailine studio’s van over de hele wereld.

Hoe werkt elektronische spiertraining
De activiteit in zenuwen en spieren bij mensen is van elektrische aard. Het zenuwstelsel zendt signalen van de ene
plaats naar de andere. Het bestaat deels uit zintuiglijke en deels uit activerende signalen. Ze zijn zintuiglijk als
impulsen van de zintuigen in het lichaam naar de hersens worden geleid via de zogenaamde aanvoerende
zenuwvezels. En ze activeren als de hersens signalen uitzenden in de vorm van zenuwimpulsen via de zogenaamde
motorische zenuwen om de spiersamentrekking te stimuleren.
Het maakt niet uit op welke manier de spieren worden gestimuleerd Het kan zijn op de normale manier door het
zenuwstelsel of door elektrische of chemische stimulatie; elke spierzenuw zal in kracht en dikte toenemen
wanneer de spierstimulatie constant wordt herhaald. Het spierstelsel zit vol met aders. Rondom de spiervezel zit
een web van haarvormige aders. Als de spieren rusten, zijn de meeste haarbuisjes dicht. Bij lichamelijke inspanning
gaan deze adertjes open en stroomt het bloed door de spieren. De bloedtoevoer neemt toe bij lichamelijke training.
(Ref: Professor Dr. Christian Devon M.D., Professor op het gebied van voeding aan het Voedingsinstituut van de
Universiteit van Oslo.)
Het doel van elektrische stimulatie van zenuwen en spieren bij mensen is om het natuurlijke proces te imiteren. Als
een instrument elektronische impulsen afgeeft, die corresponderen met diegene die normaal via de
zenuwcelmembraan in een zenuwimpuls gaan, krijgen we exact dezelfde spiersamentrekking als onder normale
omstandigheden.
In het kort: elektrodes - of zgn. “pads” – zijn op bepaalde plaatsen op de spiergroepen met de huid verbonden. Het
instrument zendt zwakke, elektronische impulsen uit, die in sterkte en duur geregeld kunnen worden, zodat het
voor elke persoon geschikt gemaakt kan worden. De impulsen creëren een ritmische wisselwerking tussen
samenspanning en ontspanning, net als bij een doeltreffende, lichamelijke training.
Het is belangrijk om te benadrukken dat er daarom in principe geen verschil is tussen de normale, elektrische
activiteit in zenuwen en spieren en de elektrische stimulatie die wordt gecreëerd met een elektronische simulator.

Elektro behandeling is niets nieuws
Voor de Olympische Spelen in München, 1972, werden elektro-oefeningen gebruikt door de Russische
gewichtheffers. Elektro-oefeningen worden ook gebruikt bij militaire onderzeeërs om het spierstelsel van het
personeel fit te houden. NASA heeft gebruikt gemaakt van elektrotraining bij de astronauten in ruimte
onderzoeksprogramma’s om verlies aan spiermassa bij gewichtsloosheid te voorkomen.
In vroegere tijden gebruikten dokters een elektrische fiche om elektrische schokken aan het hoofd te geven om
hoofdpijn en andere kwalen te behandelen. Ze wekten elektriciteit op door een steen van amber in de handen te
wrijven en deze op de pijnlijke plek te leggen. In 1600 gebruikte William Gilbert, de dokter van Elizabeth I, het
woord “elektrisch” voor de eerste keer in een geschrift – afgeleid van “elektra”, het Griekse word voor amber – als
een term voor de kracht waardoor de zintuigen gaan trillen en de leden bewegen.
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De Italiaanse arts en professor in anatomie in Bologna, Luigi Galvani (1737-1798), ontdekte in 1780 dat de spieren in
een kikkerbil samentrokken als ze werden beïnvloed door elektriciteit. Ofschoon de Griekse dokter Claudius Galenos,
reeds in 1320 de zenuwcellen had geclassificeerd in motorisch en zintuiglijk, werd dit herontdekt door Charles Bell
(1174-1842) en Francois Magendie (1785-1855), die de eerste experimenten deden met de zgn. elektropunctuur –
elektriciteit via naalden in spieren en zenuwen.
De Franse dokter Guillaume Benjamin Duchenne (1806-1875) onderzocht en verbeterde de elektrotherapie in de
dertiger jaren van de 19e eeuw en hij kan wel de vader van de elektrotherapie worden genoemd. Duchenne was
degene die begon met het toepassen van elektrodes op de huid.
De ontwikkeling van elektrotherapie en -technologie voor verschillende doeleinden is enorm geweest gedurende de
laatste honderd jaar. Patiënten met bepaalde verlammingen en andere zenuwletsels hebben een nieuw en beter
leven; anderen krijgen hulp bij chronische kwalen en epileptische aanvallen. Voor velen die hun gewicht willen
verminderen, is het recentelijk een nuttige hulp geworden. Elektro-oefening kan ook de huid verbeteren.

Thomas Mohr: Elektronisch gestimuleerde spiertraining van de
lagere uiteinden voor mensen met letsel aan het ruggenmerg
Een uittreksel van een artikel van 6 pagina’s uit in dadlnet.dk, 10 april, 2000 (Samengesteld voor Bailine door Olav
Nøkling, M.Sc.)
Een blessure aan het ruggenmerg kan het leven van een patiënt in seconden helemaal veranderen, meestal van een
jong persoon. De afgelopen jaren is er intensief onderzoek gedaan naar het opwekken van spieractiviteit door
elektronische oefening, zodat de gehandicapte persoon zelfstandig kan staan, lopen, grijpen en ademen. Er heeft
een ontwikkeling plaatsgevonden van eenvoudig en primitief tot complexe, computergestuurde stimulatie, maar er
is nog een lange weg te gaan.
Elektrisch gestimuleerde fietstraining wordt gebruikt voor ruggenmergbeschadigingen over de hele wereld en het is
in veel opzichten beter dan het trainen van de spieren die niet zijn aangedaan door het letsel.
De eerste maanden na de blessures zien we een aanzienlijke spieratrofie, bijna geen spieractiviteit, een laag
zintuiglijk vermogen en bloedstroom en verslechtering van het hartspierstelsel. We zien ook vaak
insulineresistentie, gewoonlijk diabetes II en verlies aan mineralen in het skeletweefsel optreden.
Elektrische stimulatie van een verlamd spierstelsel geeft een algeheel gevoel van zich goed voelen, zorgt voor een
verhoogde maximale zuurstofopname, toegenomen spiermassa, verhoogde insulinestimulerende glucose-opname
en een betere minerale status in de lagere uiteinden.
Elektro-oefening is nu computergestuurd, met opeenvolgende stimulatie van verschillende spiergroepen, zodat de
bewegingen gelijk zijn aan roeien of fietsen. Elektrodes worden op de huid geplaatst (op de spieren die getraind
moeten worden) en ze hebben een uit één fase bestaande impuls stroom van 10-30 Hz, met een impuls breedte
van 200-400 micro’s en een stroomsterke tot aan 150 mA. Sommige series hebben tot aan 300 mA gebruikt, maar
om veiligheidsredenen wordt slechts 150 mA gebruikt voor commercieel toegankelijke apparatuur. Een
stroomsterkte van 60-80 mA is behoorlijk pijnlijk voor mensen met een normaal pijngevoel.

Fysiologische effecten van elektro-oefeningen
De oefeningen zullen vaak 15-30 minuten per keer duren, een of meerdere keren per week. Na een aantal minuten
elektro-oefening neemt het harttempo met 30-50%toe, hetgeen veel minder is dan bij maximale inspanning bij
gewone oefeningen. Het volume van het hart wordt verdubbeld – van 4 tot 8 liter per minuut – en de bloedstroom
in de benen neemt dienovereenkomstig toe. Ook de zuurstofopname zal na 5-10 minuten toenemen van een
normaal rustniveau van 0.2 liter/minuut tot 1-1.5 liter/minuut. De patiënt meldt dat de elektro-oefeningen
hetzelfde goede gevoel opleveren als bij mensen zonder letsels na training het geval is.

Wetenschappelijke basis NL011

Pagina 3 van 16

Een maximum aan zuurstofopname is het gewone meetinstrument van lichamelijke vorm. Na een paar weken van
elektro-oefeningen neemt de maximale zuurstofopname toe en neemt het na enige tijd zelfs nog meer toe
wanneer de intensiteit van de oefeningen toeneemt. Toenames van 20 tot 100 %zijn gerapporteerd, net als bij
gezonde mensen.
Elektro-oefening heeft de omtrek van het dijbeen met 5%verhoogd, maar de eigenlijke dwarsdoorsnede is verhoogd
met 12%, zoals de MR scans aantonen. Zelfs na 20 jaar verlamming krijgt iemand een bijna normaal spierstelsel na
een paar maanden elektro-trainingen. Een aantal studies hebben gekeken naar de glucosestofwisseling na elektrooefeningen en na een langere oefenperiode is gebleken dat deze personen een verhoogde insuline gestimuleerde
glucose-inname en een verhoogd glucosetransporteiwit (GLUT4) in de spiercellen hebben en dus diabetes 2 wordt
voorkomen.

Conclusies en perspectieven van elektro-oefeningen
Inactiviteit gedurende vele jaren leidt tot serieuze veranderingen bij beschadigd ruggenmerg, maar veel kan worden
omgekeerd door elektro-oefeningen. Deze oefeningen kosten tijd en herhaling en de positieve effecten zullen
alleen worden behaald als de oefeningen regelmatig en levenslang worden gedaan. Het is aangetoond dat de
gebruikers in het algemeen meer en een blijvende interesse tonen in de oefening wanneer het in een
trainingscentrum wordt gedaan in plaats van thuis.
Er is een betekenisvol bewijs dat elektro-oefeningen ook op een ander gebied zullen worden gebruikt. Daarom
werd er in 1995 een internationaal lichaam opgericht - de Internationale Functionele Elektrische Stimulatie
Maatschappij - met jaarlijks te houden conferenties.
Als curiositeit willen we vermelden dat men in de V.S. instrumenten verkoopt voor het stimuleren van geheel
intacte spierstelsels. Het idee is om elektrische stimulatie te gebruiken in plaats van ongemakkelijke en vervelende
oefeningen. Het instrument wordt verkocht zonder wetenschappelijke documentatie onder de slogan “geen sit-ups
meer”, en beloven zichtbare en voelbare resultaten na 30 dagen. Is dit in de toekomst misschien de weg voor dat
deel van de bevolking, dat voor een of andere reden vatbaar is voor levensstijlziektes gerelateerd aan inactiviteit?

(Thomas Mohr is arts en onderzoeker van de anesthesie afdeling van het algemene ziekenhuis [Amtssygehuset] in
Glostrup, Denemarken)

Positieve effecten van elektro-oefeningen met de Bailine Simulator
(Voorbereid voor Bailine door Olav Nøkling, M. Sc.)
Elektro-oefeningen zijn op zijn minst 40 jaar systematisch in de geneeskunde en de sport gebruikt, maar er is hier
tot nu toe weinig over gepubliceerd in serieuze, wetenschappelijke literatuur. De effecten zijn echter zo positief
geweest, dat de Russische gewichtheffers naast de normale training hun krachten zelfs nog verhoogden met
elektro-training, dit nog vóór de Olympische Spelen in München in 1972. De Deense arts en onderzoeker Thomas
Mohr heeft een artikel van 6 pagina’s geschreven over elektro-oefeningen bij letsel aan het ruggenmerg op
dadlnet.dk, 10 april 2000, waar een aantal positieve effecten van elektro-training – gelijkstaand aan normale
training – worden bevestigd.
De Noorse Raad van Staten voor Voeding en Lichamelijke Activiteit toont in haar rapport 1/2000, hoofdstuk 6, een
overzicht van het onderzoek gebaseerde kennis over “Obesitas en lichamelijke activiteit”. Daar wordt voor de eerste
keer door officiële Noorse autoriteiten benadrukt dat niet duurtraining maar krachttraining van vitaal belang is voor
stofwisseling en overgewicht. Dat betekent niet dat men geen lange wandelingen moet maken, maar dat heeft
andere, goede redenen. De raad zegt: “Een spierstelsel dat niet gestimuleerd en voldoende gebruikt wordt, zal met
de tijd verslappen en kleiner worden. Omdat spiermassa de grootste energieverbruiker van het lichaam is, zal een
verlaagde spiermassa erin resulteren dat het lichaam minder energie gebruikt gedurende de dag en dat de
stofwisseling in rust afneemt. Hoe lager de spiermassa is, des te lager is de stofwisseling in rust.”
De totale hoeveelheid aan energie die gebruikt wordt gedurende lichamelijke activiteit omvat zowel de energie die
gedurende de activiteit zelf wordt besteed als de energie die in restitutie wordt besteed. Gewichttraining schijnt
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een beter effect achteraf op te leveren dan normale aerobic training, aldus de Raad en ze voegt hieraan toe: “Dit
na-effect van lichamelijk e activiteit is niet onbelangrijk. Dit geldt vooral voor het vasthouden van verminderd
gewicht.”
De Raad zegt verder: “Omdat de stofwisseling in rust (RMR) normaal het grootste deel van de energie besteed in
een dag vertegenwoordigt, zal zelfs een kleine toename in RMR van betrekkelijk groot belang zijn. Zoals eerder
genoemd, heeft de totale spiermassa van het lichaam een beslissende impact op de grootte van RMR. Daarom zal
gewone verhoogde lichamelijke activiteit leiden tot verhoogde RMR door verhoogde spiermassa. De meeste studies
concluderen dat als de vetvrije bodymassa (FFM), hetgeen spiermassa is, toeneemt, RMR ook zal toenemen. Het
grootste effect wordt bereikt na intensieve gewichttraining, maar normale aerobic training kan ook RMR
stimuleren.” De Raad beweert ook zeer duidelijk: “Gewichttraining kan zeer nuttig zijn in de behandeling van
obesitas. Bij een dergelijke training kan het gebeuren dat de vergrootte spieren en de afname van vetweefsel elkaar
opheffen, zodat het lichaamsgewicht onveranderd blijft”
Sinds Thomas Mohr heeft bevestigd dat elektro-training op dezelfde manier werkt als normale krachttraining,
kunnen we aannemen dat spieractivering met de Bailine simulator hetzelfde, positieve effect heeft als hetgeen
genoemd wordt door de Raad. Desalniettemin moet de Bailine simulator slechts beschouwd worden als een
hulpmiddel – een vliegende start – voor gezonde maar dikke vrouwen om te beginnen met krachttraining en ook
een beetje duurtraining. De ervaring toont echter aan dat mensen met een zittende levensstijl alle mogelijke hulp
en motivatie nodig hebben om in hun dagelijkse leven lichamelijk actiever te worden en daarom zal elektro-training
een waardevolle, aanvullende training op hun eigen lichamelijke oefeningen zijn.
Krachttraining heeft een aantal preventieve effecten voor ziektes, speciaal voor diabetes. Nogmaals, elektrotraining kan net het werktuig zijn om de dingen in beweging te zetten.

De geschiedenis van elektro-training
De pioniers
De geschiedenis van elektriciteit is de geschiedenis van de elektrotherapie. Vroeger gebruikten dokters een
elektrische vis – vooral de elektrische rog of torpedovis – voor elektrische schokken aan het hoofd (van 100 – 150
volt) om hoofdpijn en andere kwalen te behandelen. Ze wekten elektriciteit op door een amberen steen in de
handen te wrijven en deze op de pijnlijke plek te leggen. In 1600 gebruikte William Gilbert, de dokter van Elizabeth
I, het woord “elektrisch” voor de eerste keer in een geschrift – afgeleid van “elektra”, het Griekse word voor amber –
als een term voor de kracht waardoor de zintuigen gaan trillen en de leden bewegen. Dit was statistische
elektriciteit, die later door Benjamin Franklin en vele anderen voor de behandeling van verlammingen werd
gebruikt.
Maar in de 18e en 19e eeuw kwam er een geheel nieuwe, systematische benadering van elektrotherapie. De
Italiaanse arts en professor in anatomie in Bologna, Luigi Galvani (1737-1798), ontdekte in 1780 dat de spieren in
een kikkerbil samentrokken als ze werden beïnvloed door elektriciteit. En in de zes daaropvolgende jaren ontdekte
hij, dat het niet nodig was elektriciteit van buitenaf te induceren; de spieren trokken samen wanneer twee
verschillende metalen, die met elkaar in contact stonden, werden verbonden met een zenuw en een spier. In
werkelijkheid had Galvani elektrische stroom ontdekt, maar hij was zich hier zelf niet van bewust. Door zijn
interesse in de neurofysiologie zag hij zijn experimenten als een bewijs voor het bestaan van dierlijke elektriciteit.
Het was een professor in de geneeskunde in Pavia, Alessandro Volta (1745-1827), die zich realiseerde wat Galvani
had ontdekt, want in 1795 toonde Volta aan hoe elektriciteit werd gemaakt zonder dieren te gebruiken, door
eenvoudigweg twee metalen delen via een vloeistof of vochtige doek met elkaar te verbinden en van hieruit werd
de eerste, elektrische batterij ontworpen, genaamd Volta’s kolom. Galvanische batterijen werden spoedig een
noodzaak in alle goed uitgeruste laboratoria, ofschoon ze erg duur waren.
De Engelse chemicus en natuurkundige, Michael Faraday (1791-1867), moet ook worden genoemd, want hij
ontdekte niet minder dan de moderne wetenschap van elektriciteit door zijn geweldige werk, gepubliceerd tussen
1831 en 1856: Experimental Researches inElectricity (Experimentele Onderzoeken in Elektriciteit). Dus elektriciteit
was iets dat in passende hoeveelheden en vormen geproduceerd kon worden voor vele verschillende
elektrontherapeutische doeleinden:
− Galvanische stroom voor de zogenaamde galvanisatie-horgalvanotherapie.
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− Inductiestroom voor faradisatie.
− Hoge frequentie voor diathermie – warmtebehandeling.
− Statische elektriciteit voor franklinisatie.
Hoewel de Griekse dokter Claudius Galenos reeds in 1320 de zenuwcellen had verdeeld in motorisch en zintuiglijk,
werd dit opnieuw ontdekt door Bell (1174-1842) en Francois Magendie (1785-1855), die de eerste experimenten
uitvoerden met de zogenaamde elektropunctuur – elektriciteit door naalden in spieren en zenuwen, hetgeen erg
lijkt op de acupunctuur van vandaag de dag. Zij verkregen de bedoelde spiersamentrekkingen, maar ook pijn en ze
wisten werkelijk niet waarvoor ze hetgeen ze ontdekt hadden, moesten gebruiken.
Maar de Franse dokter Guillaume Benjamin Duchenne (1806-1875) gaf de elektropunctuur niet op, maar ging door
met onderzoek en verbeterde het in de dertiger jaren van de 19e eeuw. Hij mag met name de vader van de
elektrotherapie genoemd worden. Het was Duchenne die begon met elektrodetoepassingen op de huid en zijn bron
van elektriciteit was de generator voor wisselstroom die Faraday had ontworpen in 1831. Duchenne liet zijn
patiënten half naakt zitten met blote voeten op een koperen plaat, die was verbonden met één van de polen van de
generator, terwijl de andere elektrode via een natte spons of de hand van de therapeut was geplaatst op de plek
van het lichaam, die de behandeling nodig had.
Duchenne was de meest getalenteerde neuroloog van zijn tijd; zijn bepaalde en tijdrovende methodes van
experimenteren hebben een standaard in de neurologie gezet die nog steeds overheerst. Het zou vele bladzijden
beslaan om zijn meest belangrijke bijdragen aan de neurologie op te sommen, maar in zijn boek over de
elektrofysiologie, De l’Electrisation localisée (Plaatselijke Elektriciteit) geeft hij een klinische beschrijving van
kinderverlamming, hetgeen van grote hulp is geweest voor de dokters van vandaag de dag. De academies van
Rome, Madrid, Stockholm, St. Petersburg, Genève en eerden hem met lidmaatschappen en andere tekens van eer
en hij werd uitgenodigd bij koning Philip IV van Spanje en koningin Victoria. Maar in Frankrijk is hem deze eer nooit
te beurt gevallen, ofschoon de andere neurologen hem hun vriend en mentor noemden. Hij gaf de voorkeur aan
academische onafhankelijkheid en aan intensieve discussies – welkom bij alle klinieken, maar was aan geen enkele
vastverbonden.
In de veertiger jaren van de 19e eeuw begonnen sommige onderzoekers geblesseerde spieren met elektriciteit te
observeren en ontdekten ze dat verlamde spieren reageerden op galvanische stroom, maar niet op wisselstroom.
Ook werd ontdekt dat de duur en intensiviteit van de stroom een beslissende rol speelde bij het samentrekken van
de spier, maar pas in 1916 maakte de Engelse dokter, professor en later Nobel Prijs winnaar Edgar Douglas Adrian
(1889-1977) duur/intensiteit-grafieken van intacte spieren bij mensen en van spieren met verschillende gradaties
van blessures aan de zenuwen.
De hartspier werd in de loop van de tijd ook bestudeerd en elektrisch gestimuleerd. Reeds in 1887 bewees Augustus
Waller (1856-1922) elektromotorische veranderingen in de hartslagen, die hij later publiceerde in de vorm van
elektrocardiogrammen. En in 1931 deed de cardioloog Albert Hyman het pionierswerk dat resulteerde in de
pacemaker, door aan te tonen dat dieren met een hartstilstand gered konden worden door elektriciteit. In 1952
toonde Paul Zoll dat een kunstpacemaker een menselijk hart aan het kloppen kon houden, tenminste voor een
bepaalde periode. En in 1958 slaagden Seymour Furman en John B. Schwedel erin om een patiënt met een
pacemaker 96 dagen in leven te houden zonder enige vorm van complicatie. Nu lopen er miljoenen mensen rond
met geïmplanteerde pacemakers – een levend bewijs van de grootste triomfen van de elektrotherapie.

Elektrotherapie vandaag de dag
Gedurende de laatste eeuw heeft er voor de meest uiteenlopende doeleinden een geweldige ontwikkeling
laatsgevonden op het gebied van elektrotherapie en elektrotechnologie. Verlamde patiënten en anderen met
blessures aan de zenuwen hebben een nieuw en beter leven. Anderen worden geholpen bij chronische pijnen en
epileptische aanvallen. En we kunnen nog veel meer voorbeelden noemen. De Deense arts en onderzoeker Thomas
Mohr heeft voor de Deense associatie van doktoren een artikel van 6 bladzijden geschreven (dadlnet.dk, 10 april
2000) over “Elektronisch gestimuleerde spiertraining van de lagere delen voor mensen met letsel aan het
ruggenmerg”.
We zullen er een citaat uit geven: Een blessure aan het ruggenmerg kan het leven van een patiënt in seconden
helemaal veranderen, meestal van een jong persoon. De afgelopen jaren is er intensief onderzoek gedaan naar het
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opwekken van spieractiviteit door elektronische oefening, zodat de gehandicapte persoon zelfstandig kan staan,
lopen, grijpen en ademen. Er heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van eenvoudige en primitieve tot complexe,
computergestuurde stimulatie, maar er is nog een lange weg te gaan. Dit artikel gaat alleen over spiertraining.
Na een blessure aan het ruggenmerg zien we vervetting in verscheidene weefsels en organen, die lijken op
veroudering. De eerste maanden na de blessure zien we een betekenisvolle spieratrofie en een verandering in de
relatie tussen spiervezels van type I en type II, met een groot verlies van de langzamere type I vezels en een
toename in massa van de glucose-opnemende en snelle type II vezels.
De spieratrofie, het gebrek aan inspanning van de spieren, verlaagde gevoeligheid en bloedstroom verhogen de
kans op pijnlijke wonden door druk en liggen, het zgn. doorliggen. De hartspier wordt ook kleiner en het vermogen
om zuurstof in het bloed op te nemen wordt slechter door de verlamming, net als bij andere niet-actieve mensen.
Hart- en vaatziektes zijn daarom normaal bij verlamde personen en op jongere leeftijd dan bij de rest van de
populatie. Verschillende stofwisselingsparameters die worden beschouwd als risicofactoren bij hart- en vaatziektes
zijn alarmerend hoog bij lichamelijk inactieve mensen met blessures aan het ruggenmerg: een overdadige, totale
cholesterol, een lagere HDL cholesterol, een lage glucosetolerantie, een zwakke insulineresistentie en verschillende
gevallen van diabetes 2. Ook het skeletweefsel zal bij een gewonde persoon binnen een jaar gehalveerd zijn met
dientengevolge een verhoogd risico op botbreuken.
Veel mensen die geblesseerd zijn aan het ruggenmerg, trainen hun bovenlichaam om fit te blijven, maar het effect
op de conditie van het hele lichaam is niet groot genoeg en absoluut niet voldoende op de verlamde, lagere delen,
dus elektro-training heeft meer effect dan normale training. Men heeft vele soorten elektro-training geprobeerd,
zowel stimulatie van een enkele spiergroep als computergestuurde stimulatie van verschillende spiergroepen.
In de VS heeft men zich speciaal geconcentreerd op de elektrofietstraining, met elektrodes op de huid verbonden
aan betreffende spiergroepen en met feedback van de sensor op het handvat van de fiets, zodat de verlamde,
lagere lichaamsdelen fietsbewegingen met een variërende weerstand kunnen uitvoeren. Deze elektro-oefeningen
vinden één of meerdere keren per week plaats; elke keer 15-30 minuten en na een paar minuten trainen gaat de
polsslag met 30-50%omhoog - hetgeen veel lager ligt dan bij niet-verlamde mensen bij dezelfde training – en het
hartvolume verhoogt van 4 naar 8 liter.
Zowel de bloedstroom als de zuurstofopname worden in de verlamde lichaamsdelen gedurende de training enorm
verbeterd. Deze elektrotraining geeft de verlamde persoon een enorm gevoel van plezier en geluk – niet alleen door
het zien bewegen en het werken van de benen – maar ook door een goed gevoel van moe worden na de training.
Een dergelijke fietstraining heeft de dwarsdoorsnede van de dij met 12%verhoogd en zelfs na 20 jaar verlamming
en inactiviteit hebben sommige patiënten na slechts een paar maanden training een normaal spierstelsel terug
gekregen. Het volhardende type II A vezels worden groter net als de kleinere bloedvaatjes en verschillende aërobe,
volhardende type I vezels. De glucosestofwisseling verbetert ook, met als resultaat minder kans op diabetes 2.
Deze oefening vergt tijd en herhaling. De positieve effecten zullen alleen worden behaald wanneer de training
regelmatig en levenslang wordt volgehouden. Het is bewezen dat de gebruikers in het algemeen een langdurende
en betere interesse hebben wanneer de training plaatsvindt in een trainingscentrum in plaats van thuis.
We zien dat vandaag de dag elektro-training wordt gebruikt voor een toenemend aantal toepassingen en daarom
werd in 1995 een internationale organisatie opgericht, The International Functional Electrical Stimulation Society,
die jaarlijkse conferenties te geeft.
Er zijn inmiddels commerciële instrumenten voor het stimuleren van een geheel intact spierstelsel, die worden
verkocht onder de slogan “geen sit-ups meer”. Zichtbare en voelbare resultaten binnen 30 dagen worden beloofd.
Is dit misschien de weg in de toekomst voor dat deel van de bevolking, dat vatbaar is voor levensstijlziektes
gerelateerd aan inactiviteit voor welke reden dan ook?
Tot zover over Thomas Mohr, die in het buurtziekenhuis in Glostrup, Denmarken werkte, toen hij dit artikel schreef.
Er is alle reden om aan te nemen dat meer directe krachttraining zowel de spierkracht als het volume veel meer
heeft verhoogd dan de gerapporteerde 12 %toename in dijdoorsnede. In verband met gewichtsverlies en obesitas is
dat een belangrijke factor. Hoe dan ook, de rapporten over de veilige and gezonde effecten van elektro-oefening
zijn de belangrijkste peilers in Mohr’s artikel, gebaseerd op het nieuwe en wetenschappelijk onderbouwde
onderzoek.
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De pioniers konden absoluut rapporteren van positieve effecten op hun patiënten, maar dit waren klinische cijfers,
die voor ons vandaag de dag meer op anekdotes lijken. Met de nieuwe, internationale organisatie voor
elektrotherapie kunnen we meer onderzoek, publicaties en specialistische ontwikkeling verwachten, ook met
betrekking tot het intacte spierstelsel voor mensen met veel overgewicht.
Vanaf 1945 tot ver in de zeventiger jaren werd in het algemeen gedacht dat elektrische stimulatie noch gezonde
mensen noch patiënten sterker konden maken. Maar degenen die met gewichtheffers werkten, wisten beter.
Gedurende de Olympische Spelen in München in 1972 werkte ik als psycholoog voor Leif Jenssen, de Noorse gouden
medaillewinnaar in gewichtheffen. Ik werkte samen met de psycholoog van het Bulgaarse gewichtheffenteam, een
vurig anticommunist. Hij vertelde mij tot in details hoe de Russen elektriciteit naast de normale krachttraining
gebruikten om hun fantastische resultaten te behalen, en ofschoon hij het niet met zoveel woorden zei, was het
duidelijk dat de Bulgaren hetzelfde deden. Bulgarije was het beste land in gewichtheffen in München en daardoor
werd mijn interesse in elektro-training bepaald niet minder!
In overeenstemming met de aard van de problemen en uitdagingen waaraan we werken en waarvan we droomden
om ze op te lossen, streven we ernaar de verschillende delen van de legpuzzel in de wereld om ons heen te zien. De
gewichtheffer wil nog sterker worden en heeft een uitgesproken aandacht voor alles wat kan bijdragen aan
onderzoek en training. Maar tegelijkertijd wil hij niet dat zijn concurrenten even goed worden als hij is. De
gewichtheffer en zijn team zullen geen enthousiaste artikelen over hun laatste, ingenieuze ontdekkingen voor hun
collega’s gaan schrijven. De leidinggevende onderzoeksinstituten op dit gebied laten zelden resultaten uitlekken
van de effecten van elektro-training bij gewichtheffen en andere atletiekdisciplines, die aan krachtsport doen. In
Noorwegen zijn de gewichtheffers diegenen, die het meeste van krachttraining afweten, maar in feite hebben ze
nog geen elektro-training geprobeerd.
De dokter, fysiotherapeut en de neurologische patiënt dromen ervan zoveel mogelijk van de normale kracht en
functies terug te winnen, zodat de patiënt zich in het dagelijkse leven kan redden. Ze schrijven over hun
ontdekkingen in prestigieuze, speciale publicaties. Maximale kracht is natuurlijk niet hun voornaamste
aandachtspunt, evenmin zaken als coördinatie van beweging en fijne motoriek.

Nieuwe Uitdagingen
Nu de obesitasepidemie in steeds meer landen voorkomt met het stofwisselingssyndroom diabetes 2 in haar
kielzorg wordt het echter voor steeds meer mensen dan alleen gewichtheffers belangrijk om te weten hoe ze
sterke, krachtige spieren kunnen krijgen via elektro-oefeningen. Niet omdat ze wereldrecords willen breken maar
om uit de vicieuze cirkel te komen, waarin slachtoffers van obesitas en stofwisselingssyndromen terecht komen.
Onhandelbare oefeningen van een ongetraind, slap lichaam – op een schraal dieet – zal zijn tol op het spierweefsel
eisen, waarvan de corpulente persoon echt niet teveel heeft. De juiste, gedoseerde elektro-oefeningen van de grote
spiergroepen kan de redding zijn, om een vliegende start te maken en door te gaan met een goed gerichte en op
maat gesneden krachttraining – evenals wandelingen in de buurt. Ze kunnen meer in trek krijgen in goede tijden.
Mensen met veel ervaring in het trainen van personen met overgewicht – zoals Bailine met haar vele studio’s in
verschillende landen gedurende de afgelopen 25 jaar – en bekende gewichtheffers kunnen een sterke combinatie
vormen. Een professor in de sport – eerder Noors kampioen in het gewichtheffen – en een aantal 1e klas
Nederlandse spierfysiologen, die onderzoek kunnen doen om de juiste dosis te vinden voor een op maat gesneden
elektro-training voor mensen met overgewicht, zal de rake slotzin zijn van mijn droom van efficiënte training en
elektro-training voor alle mensen met overgewicht, die reeds gevangen zijn of zullen worden door het
stofwisselingssyndroom.
Dit is tussen haakjes meer dan een droom, aangezien Professor Rolf Ingvaldsen en zijn fysiologen aanwezig zijn bij
NTNU in Trondheim, en dit zijn ook de gewichtheffers en hun organisatie. Gedurende 25 jaar heb ik steeds met Kurt
Bai en Bailine gewerkt, en ik zie geen reden om aan die samenwerking een einde te maken, niet alleen omdat Kurt
Bai een pionier is in computergestuurde elektro-training voor duizenden dames met overgewicht, maar ook omdat
de klanten van Bailine een veel interessantere en relevantere doelgroep vormen in dit verband dan de altijd
slankere sportstudenten, die ik onderwees gedurende mijn 31 jaar aan de Noorse Universiteit van Sport en
Lichamelijk Onderwijs. En de toekomst – die altijd het eind van de geschiedenis tot nu toe markeert – begint elke
dag, precies op dit tijdstip!
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Oefening voor de gezondheid en om af te slanken
Ragediëten zonder beweging hebben nog nooit voor een lange periode gewerkt. U wordt hongerig, slap en sloom
en keer op keer geeft u het op. Vervolgens wordt u dikker en dikker, met steeds minder eten. Amerikaanse
onderzoekers hebben het verband tussen calorieën, zwaarlijvigheid en lichamelijke beweging bestudeerd en ze
hebben iets geïdentificeerd wat ze het “set punt” noemen, een soort vetthermostaat die het vetpercentage in het
lichaam constanter houdt dan de voedselinname zou betekenen. Het set punt is verbonden met een
controlecentrum in de hersenen, in de hypothalamus. Waardoor wordt dit set punt beïnvloed en wat kunnen we er
zelf aan doen om ons gewicht naar een gezond en laag niveau te brengen, zodat het vetpercentage lager is dan
wanneer we overgewicht hebben?
Er is een verband tussen zwaarlijvigheid en diabetes 2. Diabetesspecialisten hebben een interessante benadering
voor overgewicht en lichamelijke beweging. Richard K. Bernstein is een baanbrekende diabetesspecialist en heeft
het boek Dr. Bernstein’s Diabetes Solution geschreven. Hij heeft al 50 jaar type I diabetes en was ingenieur voordat
hij arts werd. Dr. Bernstein heeft een experimentele en harde benadering voor diabetesbehandeling en lichamelijke
beweging. We kunnen vertrouwen op zijn ervaring, zijn inzicht en zijn trainingsadvies.

De betekenis van lichamelijke activiteit
Lichamelijke activiteit op zichzelf heeft niet veel invloed op vetrollen. Als we lopen, verbruiken we slechts 5
calorieën per minuut en omdat er in 1 kilo vet 7000 calorieën zitten, moeten we iets meer dan 23 uur lopen om van
die hoeveelheid vet af te komen, of iedere dag 1 uur en 40 minuten gedurende 2 weken. Maar het effect van
lichamelijke beweging is veel meer dan dat, want naast de directe energieconsumptie heeft lichamelijke activiteit
andere voordelen, zoals:
− een lager set punt
− een verhoogde stofwisseling
− een gehandhaafd en toegenomen spiermassa
− een betere gezondheid en extra energie voor nog meer lichamelijke beweging.
Als u op dieet gaat zonder aan enige lichamelijke activiteit te doen, verliest u dezelfde hoeveelheid spieren als vet,
door een proces genaamd glykoneogenesis, hetgeen betekent eiwit omzetten in glucose. Dit proces breekt het
spierweefsel af – in plaats van suiker – om genoeg energie te krijgen als u niet veel eet. Als u zich weegt op de
weegschaal lijkt het goed, maar het is een dubbele catastrofe: u verliest waardevolle spiermassa, hetgeen u
waarschijnlijk al te weinig had en het vermogen om vet te verbranden vermindert. Zowel koolhydraten als eiwitten
kunnen worden omgezet en opgeslagen in vet, maar vet kan niet de andere kant op worden omgezet. Vet kan
alleen worden verbrand in een actief werkend spierstelsel.
Welke lichamelijke activiteit is goed voor teveel vet? Het is normaal om een lichte duurtraining aan te bevelen,
zoals langzaam joggen op een gemakkelijk terrein. Maar als u de lichamen bestudeert van degenen, die dit
constant gedurende een langere tijd hebben gedaan – en alleen dit – zult u zien dat ze te weinig spieren hebben en
dat deze veel te zwak zijn. Het ergste is dat ze zichzelf uitputten en hun benen lijden al op jonge leeftijd aan
vermoeidheidsfracturen. Als zogenaamde “experts” slechts dit als beweging aanbevelen, kunt u er bijna zeker van
zijn, dat ze zelf geen ervaring hebben met krachttraining en zwaar handwerk. Iemand met veel overgewicht heeft
namelijk zowel duur- als krachttraining nodig.
Als u van plan bent om op een snelle en niets ontziende manier door minder te eten en meer te trainen van uw vet
af te komen, moet u eerst met krachttraining beginnen, vooral met het versterken van de grote spiergroepen, t.w.
de benen, billen, rug en buik. Dit omdat het tijd kost om de spieren, zenuwen en pezen aan de juiste krachttraining
aan te passen – zes weken voor de strekspieren in de rug.
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Krachttraining
Voor een ongetraind persoon met overgewicht is het eigen zware lichaam als genoeg gewicht om te liften,
bijvoorbeeld bij kniebuigingen. Maar veel oefeningen zullen veel efficiënter zijn met een gewichtstaaf. Daarom
raden we dit zeker aan. Weinig gymleraren en andere mensen met een sportopleiding weten veel van
krachttraining, maar gewichtheffers hebben veel kennis.
De spieren zijn de grootste energieverbruikers in het lichaam. Eén kilo spierweefsel heeft ongeveer 100 calorieën
per dag nodig, maar één kilo vetweefsel heeft slechts 4 calorieën nodig. Daarom profiteren zeer dikke mensen
dubbel van het trainen van de spieren: ze maken je sterk en het zijn kannibalen voor je vet als je op de juiste
manier eet en koolhydraten vermijdt. Zeur niet langer dat u geen spieren wilt! Het zijn de rollen vet boven op uw
zwakke spieren die u niet wilt. Uw seksuele hormonen zullen ervoor zorgen dat het vet onder uw huid zichzelf
netjes en op een vrouwelijke manier aanpast rond uw goed getrainde spieren en u de vrouwelijke vormen geven die
u niet zullen misstaan.
Als u op kracht traint – met of zonder een gewichtsstaaf – zult u verschillende resultaten behalen met de
verschillende gewichten aan de staaf. We praten over hoeveel herhalingen – of reps – u kunt uitvoeren. Als de staaf
zwaar is, kunt u de oefening natuurlijk niet zoveel keer uitvoeren. We kunnen de volgende tabel gebruiken:
Zeer zware last/gewicht Geeft maximale kracht 3-5 herhalingen
Zware last/gewicht Geeft grotere spieren en kracht 6-8 herhalingen
Medium last/gewicht Geeft kracht en duur 8-10 herhalingen
Lichte last/gewicht Geeft duur 10-15 herhalingen
Een langzame en grondige warming-up, met altijd dezelfde bewegingen, van tenminste 15 minuten is belangrijk om
blessures te voorkomen, die we later met de gewichtsstaaf of een ander gewicht zullen doen. Dan heeft het
kraakbeen in de rug, knieën en op andere plaatsen de tijd om op te zwellen en een extra dikke en soepele buffer te
vormen tussen de botten in de gewrichten.
Rennen of fietsen is een verkeerde vorm van warming-up voor krachttraining; gewichtheffers doen dit met een
staaf! De warming-up oefeningen wisselen we af met kniebuigingen.
Bij oefeningen zoals de “clean and jerk” (jargon bij gewichtheffen, een lift waarbij de staaf tot schouderhoogte
wordt gebracht en daarna boven het hoofd wordt uitgestoten) en de “snatch” (een hoge, technische lift waarbij de
staaf in één snelle beweging boven het hoofd wordt gebracht) moeten we de ruggengraat tot 40 %ontlasten door
de druk op de buikspieren enorm te verhogen. We doen dit door diep in te ademen en de adem vast te houden – tot
75 %van het maximum – om de druk op de buikspieren vast te houden, zowel bij het omhoog als naar beneden
brengen. Als de staaf omhoog is, ademen we uit, we ademen opnieuw in en houden dezelfde druk op de
buikspieren als we de staaf naar beneden brengen, op dezelfde manier als bij het liften. Het geeft meer spanning
op de knieën en de ruggengraat om de staaf naar beneden te brengen als te liften, maar het is een nog betere
krachttraining.
Als we iets zwaars liften, zoals bij het uitschudden, stoten of grijpen, is het belangrijk maar moeilijk om dit met een
holle rug te doen. Door naar het plafond voor u te kijken, dat wil zeggen met een scherpe hoekige nek, is het
gemakkelijker de rug hol te maken. En door uw bips vooruit te duwen – zoals Donald Duck – wordt het nog
gemakkelijker. De beste gewichtheffers ter wereld doen het allebei.
Nieuwelingen op het gebied van het uitschudden en stoten hebben de neiging hun armen te vroeg te gebruiken en
dan is de lift niet succesvol. Gewichtheffers zeggen dat de armen alleen dienst doen om de staaf vast te houden, en
dat al het werk wordt gedaan vanuit de schenen, dijen en billen – met uitzondering van een kleine stoot met de
armen op schouderhoogte aan het eind van de lift. Om te leren de armen niet te vroeg te gebruiken kunnen we
rechtop gaan staan met een licht gewicht op de staaf en veerkrachtig twee of drie keer springen zonder te stoppen
en dan de staaf in hetzelfde ritme te stoten, ook zonder te stoppen. “Kijk hoe gemakkelijk dit nu ging” is de
spontane reactie. En van nu af aan ligt de weg naar meer veerkracht en kracht met zwaardere gewichten open, bij
de fijnste maar moeilijkste van alle krachtoefeningen.
Voor de beginner is het belangrijk op de juiste manier te liften. Eerst met de staaf zelf en na een poosje met
gewichten erop. Denk aan snelheid en veerkracht – niet aan zware arbeid. Als de techniek redelijk goed is, is het tijd
Wetenschappelijke basis NL011

Pagina 10 van 16

om over te stappen op zwaardere gewichten, maar dat stelt uw prestatie op de proef. Met een lichter gewicht op de
staaf zal het gemakkelijker zijn een correcte techniek te herhalen, voordat u overgaat op een zwaarder gewicht.
Krachttraining met zware gewichten is een anaërobe oefening, waarbij u buiten adem raakt, snakkend naar een
pauze. Neem die pauze! We doen niet aan duurtraining en fitness met de gewichtstaaf. Buiten adem zijn of liften
zonder te stoppen is geen vorm van krachttraining, maar eerder gebruikelijk bij duursporten, waarbij de atleten
zowel geen kracht als wel de kennis om deze kracht te verkrijgen, hebben.
Na een half uur geconcentreerd liften zult u de juiste behendigheid en veerkracht krijgen en tegelijkertijd wordt het
steeds gemakkelijker de staaf te liften. Daarna kunt u iets langer doorgaan – dit is het leuke deel van de oefening.
Maar stop de training terwijl het nog goed gaat, voordat u helemaal uitgeput bent, en altijd na een succesvolle lift.

Anaërobe en aërobe oefeningen
Krachttraining is een anaërobe oefening, waarbij u niet voldoende zuurstof door de longen opneemt, dus moet het
lichaam ook een deel zuurstof door de spieren opnemen. De spieren raken dus snel vermoeid en ze hebben veertien
keer de hoeveelheid glucose nodig om hetzelfde werk te doen als bij een aërobe oefening. Bij anaërobe oefeningen
zijn de spieren de eerste 24 uur doodop en pas daarna bouwen ze zich weer op gedurende de volgende 24 uur.
Daarom hoeft zware krachttraining pas om de dag te worden uitgevoerd.
De spieren hebben lange vezels, die samenspannen gedurende het werk en ze gebruiken hoge energie ATPmoleculen. Deze moleculen worden gevormd door het vernietigen van glucose of vetzuren.
Sommige spiervezels gebruiken een proces genaamd aerobic metabolisme voor het vormen van ATP
(adenosintriphosphate) van kleine hoeveelheden glucose en grote hoeveelheden zuurstof.
Deze vezels zijn niet sterk maar duurzaam, goed voor rustig rennen, fietsen of crosscountry skiën. Andere
spiervezels zijn sterker, maar minder duurzaam. Ze hebben snel energie nodig en moeten daarom hoge energie ATP
produceren, sneller dan het hart bloed kan pompen om zuurstof af te leveren. Ze spelen dit klaar door een proces
genaamd anaerobic metabolisme, waarbij grote hoeveelheden glucose en bijna geen zuurstof wordt opgenomen.
De afname in bloedsuikerspiegels gedurende en na anaërobe training is veel groter dan gedurende aërobe training.
Om voldoende glucose voor de spiercellen te verkrijgen – wanneer de spieren in kracht en volume toenemen –
zullen de glucosetransporteurs in deze spieren enorm vergroten, ook in de lever en op andere plaatsen. Met als
resultaat dat het vermogen van insuline om glucose te transporteren en onderdrukte glucose-aanmaak in de lever
veel beter wordt, waardoor we lagere hoeveelheden insuline nodig hebben. Het voordeel is dubbel: lagere
vetpercentages en minder kans op type diabetes II.
Anaërobe metabolisme produceert melkzuur, hetgeen zich ontplooit in de actieve spier, en het doet pijn. Als u stopt
met de oefening, stopt de pijn onmiddellijk, dus bij de anaërobe training heeft men zeker wil en motivatie nodig.
Het doet geen pijn dat men dit weet! Onderzoek heeft aangetoond, dat mensen die veel aan anaërobe training
doen – speciaal krachttraining – een beter zelfbeeld hebben en zelfverzekerder zijn dan andere atleten. En dat is
niet zo bijzonder, omdat een persoon die barrières heeft doorbroken door zelf opgelegde pijn en zware arbeid een
betere zelfkennis heeft dan voorheen en weet wat men aan kan.
Anaërobe training omgevingsfactoren zijn eerder roekeloos, met een gelukkige en zorgeloze agressie, waar
grappen en zelfspot regeren. Er zijn natuurlijk geen beperkingen voor leeftijd en sekse in een dergelijke omgeving.
Probeert u bij zo’n groep aan te sluiten of begin er zelf één. U zult er nooit spijt van krijgen en er niet mee
ophouden.

Aërobe – duurtraining
Ervaring toont aan dat we zeker 7 uur flink en hard moeten trainen per week, verdeeld over alle dagen van de week.
Meer dan drie sessies krachttraining – van ongeveer één uur, om de dag – wordt niet aanbevolen. Dan hebben we
tenminste vier uur over voor kwantiteitoefeningen met aërobe intensiteit, of meer, als u wilt. Voor de beginner is
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het belangrijk om voorzichtig te beginnen, om teveel spanning op pezen en gewrichten te voorkomen. Goed
schoeisel en een goede ondergrond is belangrijk, maar ook variatie in activiteiten en omgeving. Kies eerder voor
een ruw en zacht terrein dan voor vlak en hard. Denk niet alleen aan de weg en de voeten, maar ook aan de armen,
roeispanen, pedalen en wielen. Loop naar uw werk indien u kunt, grijp een schop en graaf de tuin om, zaag en hak
brandhout. Als u kinderen of kleinkinderen heeft, draag ze als ze moe zijn.
U hoeft niet roekeloos en krachtig te zijn om duurtraining te doen zoals bij anaërobe training, maar u moet uw
gewoontes en levensstijl veranderen. Een hond of een vriend om mee te gaan wandelen kan helpen wanneer de
uren zonder activiteit moeten worden omgezet in dagelijkse activiteiten. Of neem de oude fiets mee. Onze
maatschappij moedigt ons steeds minder aan om dergelijke activiteiten te ondernemen. Daarom is het belangrijk
dat u zelf uitzoekt wat een deel van uw dagelijkse routine moet worden. We komen mensen tegen die dit, in alle
soorten weer op weg naar en van hun werk of in de bossen, hebben klaargespeeld. Ze zien er sterk en tevreden uit,
en veel van hen zijn beslist niet jong. U kunt ook één van hen worden!

Wat is zo goed aan krachttraining?
De meeste energie wordt besteed aan het produceren van warmte – warmteverwekking – om de
lichaamstemperatuur op peil te houden. Warmteverwekking is de som van:
− stofwisseling in rust
− warmte-effect van lichamelijke activiteit
− warmte-effect van voeding
− aanpassende en regelbare warmteverwekking
Het metabolisme in rust bedraagt tot aan 65-75 %van het energieverbruik en neemt af met leeftijd als de
spiermassa afneemt. Vrouwen hebben een lagere metabolisme in rust dan mannen, hoofdzakelijk omdat ze kleiner
zijn en kleinere spieren hebben, maar in de week voor de menstruatie verhoogt het metabolisme in rust met
ongeveer 5%, waarschijnlijk vanwege een verhoogde productie van progesteron, dat extra warmte produceert. Maar
anders is het de hoeveelheid van goed getrainde spieren, die het metabolisme in rust bepaalt en niet het feit of u
een man of vrouw bent, jong of oud.
De warmteverwekking neemt aanzienlijk toe bij zware spierarbeid, afhankelijk van de mate van uw activiteit. Bij
een moeilijke en zware krachttraining kan de energieconsumptie 10-15%hoger zijn dan wanneer u rust, en het blijft
tot 48 uur na een dergelijke training hoger, of voor zo lang als het duurt om de glucosedeposito op te bouwen na
zo’n moeilijke training. De energieconsumptie bij krachttraining is daarom vele keren hoger dan hetgeen we slechts
een paar jaar geleden wisten, voordat de extra energie na de training was gemeten. In de uren volgend op een
zware krachttraining, neemt het warmte-effect van voedsel en oxidatie van vet ook toe.
Onderzoek toont aan dat we veel minder eten dan de extra energie die we de eerste twee maanden ebruiken,
nadat we ons inlaten met een stevig krachttrainingsprogramma en het verschil wordt weggehaald uit onze
vetreserves! Voedselinname en energieconsumptie zullen na een paar maanden in balans zijn, maar niet als we de
hoeveelheid en intensiteit van de training opvoeren. Met een roekeloze motivatie en wil kunnen we de
energieconsumptie hoger houden dan hetgeen we eten om het zelfs nog een aantal weken of maanden langer aan
te houden, zodat de vetreserves zelfs nog meer geledigd zijn voordat het vetpercentage, de spiermassa en de
spierkwaliteit is gestabiliseerd op het gewenste niveau. Het metabolisme in rust wordt zoveel hoger en beter
naarmate de krachttraining de balans tussen vet en spieren verbetert!
Veel mensen met overgewicht hebben insulineresistentie met de hiermee verbonden hoge insulineproductie om het
teveel aan glucose te verlagen of het beginnen van diabetes. Deze overdaad aan verzamelde insuline in het bloed
betekent een verhoogde stimulatie van lipogenisis in zowel de lever als het vetweefsel, niet alleen in verband met
maaltijden, maar ook met een verhoogd niveau van vastgehecht insulineplasma. Een solide krachttraining zal
waarschijnlijk als een wondergeneesmiddel werken voor deze door insuline veroorzaakte problemen die gepaard
gaan met overgewicht, grotendeels omdat de spieren kleine haarbuisjes krijgen en in betere vorm raken, minder
omdat ze sterker worden en het minst omdat het vetpercentage afneemt. Krachttraining stimuleert ook de
eiwitsynthese.
Onderzoek toont aan dat bij diëten zonder krachttraining 50-70%van het gewichtsverlies vet is en de rest het
verlies van spieren is. Als u op dieet gaat zonder de spieren te gebruiken, neemt het metabolisme in rust ook af met
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ongeveer 30%, en het vermogen om vet te verbranden neemt dienovereenkomstig af. Deze vermindering van het
metabolisme in rust is veel te groot om alleen door verlies aan spiermassa te worden toegeschreven. Het lichaam
probeert waarschijnlijk de negatieve energiebalans tegen te gaan – de ondervoeding - door een aangepaste
warmteverwekking. De afname van spiermassa is slechts een deel van deze aanpassing. Herhaalde ragediëten
zonder spiertraining zorgen dat deze aanpassing sneller en sneller gebeurt en het duurt steeds langer voordat het
etabolisme in rust opnieuw een normaal niveau bereikt en in het ergste geval wordt de verlaging van het
metabolisme in rust chronisch.
Krachttraining zal doeltreffend een verlaging van het metabolisme in rust tegenwerken, ook als het vetpercentage
niet veel zou verminderen. Maar door krachttraining te combineren met een verandering in voeding met een lagere
glycolinhoud, met andere woorden meer eiwitten en minder snelle koolhydraten, krijgen we een supereffect:
Grotere en sterkere spieren, minder vet en een veel lagere kans op diabetes en hart- en vaatziekten.
Onderzoek toont aan dat krachttraining vrouwen (Miriam E. Nelson) en mannen (William J. Kraemer et. al. 1999)
veel energieker en “jonger” maakt dan andere soorten sport. Bij mannen is de hormonale vitaliteit – o.a. een
verhoogd testosteron – in detail getoond. Er is reden aan te nemen dat ditzelfde geldt voor vrouwen, aangezien de
40 vrouwen, die al in hun menopauze zaten en die Miriam Nelson een jaar lang 2x/week 40 minuten krachttraining
liet doen, de volgende resultaten toonden:
− een sterkere bottenstructuur
− toename van hun kracht naar het niveau van vrouwen, die eind 30 of begin 40 zijn
− Vervanging van vet door spieren
– 9 %toename van spiermassa
− gelukkiger, energieker en actieve en zelfverzekerde vrouwen.
Bovendien konden velen van hen een paar kledingmaten kleiner gaan dragen. Mensen die niet aan krachttraining
doen, verliezen 1/3e van hun spiermassa als ze ouder worden. Het verval begint al rond de leeftijd van 35 jaar,
voornamelijk door lichamelijke passiviteit. Dit leidt tot breekbaarheid, niet de leeftijd op zich.
Als u bang bent om grote, omvangrijke spieren te krijgen door krachttraining – net als een bodybuilder – kunt u
gerust zijn. Dat zal niet gebeuren. Vrouwen en mannen die met effectieve krachttraining beginnen, krijgen– de
eerste zes maanden – grotere spieren, maar daarna is het de kwaliteit van de spieren die verbetert, niet de
hoeveelheid. Maar waardoor krijgen bodybuilders deze grote, omvangrijke spieren? Het antwoord is eenvoudig
anabole steroïden en soortgelijke doping!

Olav Nøkling M. Sc.: Insuline en het Metabolische Syndroom
(Ziektebeeld van de Stofwisseling)
Insuline is een hormoon, dat in de alvleesklier wordt aangemaakt en die onze bloedsuiker reguleert. Bloedsuiker of
glucose wordt gevormd door het voedsel dat we eten – vooral door voedsel dat rijk is aan koolhydraten, zoals
snoep, brood en aardappelen. Glucose is de belangrijkste brandstof, wanneer het lichaam energie produceert.
Gedurende en na een maaltijd neemt het glucoseniveau toe en wordt het gereguleerd door een verhoogde afgifte
van insuline van de alvleesklier. De insuline zorgt ervoor dat de cellen in de lever en de spieren de bloedsuikers
opnemen, maar als de glucosedeposito’s in de spieren en de lever zijn opgevuld, zorgt de insuline ervoor dat het
teveel aan bloedsuiker wordt opgeslagen als vetweefsel. De insuline verhoogt deze vetopslag door een enzym in de
vetcellen te stimuleren en te vergroten – lipoproteïne lipase – die de vetmoleculen van het bloed naar de vetcellen
brengt. De insuline zorgt ook voor de aanmaak van meer vetcellen, zelfs als de insuline samenwerkt met cortisol.
Het hormoon cortisol neemt toe wanneer we gebukt gaan onder psychologische problemen en stress.

Meer insuline in het bloed betekent obesitas en zelfs nog meer obesitas wanneer de voedselinname en lichamelijke
activiteit op een constant niveau worden gehouden. Meer insuline betekent ook een betere eetlust. Insuline is een
hormoon dat van levensbelang is, aangezien het glucose van bloed naar cellen vervoert, dus met een insulinetekort,
zal het glucoseniveau in het bloed gevaarlijk hoog worden. Dat is diabetes mellitus (suikerziekte) oftewel type I in
een notendop.
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Diabetes type II, aan de andere kant, wordt niet veroorzaakt door een tekort aan insuline, maar door het feit dat de
cellen om de een of andere reden resistent zijn voor insuline, zodat het transporteren van bloed naar de cellen
moeilijk wordt.
Mensen met overgewicht hebben constant teveel insuline in hun bloed – hyperinsulinisme – ook als ze vasten, net
als mensen met diabetes II. Tenminste 80%van deze diabetici hebben overgewicht. Hyperinsulinisme komt het
meeste voor bij mensen die dik zijn rondom de buik. Mensen met overgewicht maken ook veel meer insuline aan
dan anderen, vaak al vanaf hun jeugd. Men denkt dat dit een genetische origine heeft, die is overgedragen door
vroegere generaties. In werkelijkheid betekent dit overgevoeligheid voor koolhydraten. De verhoogde insuline
productie zorgt ervoor dat het lichaam zelfs nog meer insuline aanmaakt om de steeds moeilijkere taak om
bloedsuiker uit de bloedcirculatie te krijgen, te reguleren! Verkeerde diëten en te weinig gebruik van de spieren
verhoogt de insulineproductie nog meer en tegelijkertijd wordt het effect van de insuline slechter.
Deze dramatische en gevaarlijke conditie wordt insulineresistentie genoemd.
Vroeger geloofde men dat overgewicht de oorzaak was van hyperinsulinisme. We geloven nu – grenzend aan
zekerheid – dat insulineresistentie aangeboren is, maar dat de conditie slechter wordt met een verkeerd dieet en
weinig lichamelijke activiteit. Het dieet wordt gedomineerd door snelle koolhydraten – zowel in voedsel als drinken
– en wel op een manier die men bijna onmogelijk kan doorbreken. Pogingen met een beetje beweging, zoals
bijvoorbeeld wandelen, kosten bijna net zoveel waardevol vetweefsel als schadelijk vetweefsel.
De meeste mensen met overgewicht hebben een bepaalde mate van insulineresistentie en hebben reeds diabetes II
of staan op het punt om het te krijgen. De insulineresistentie veroorzaakt een hogere produktie van insuline en dat
brengt ons tot aan de kern van obesitas. Meer insuline betekent dat de glucose wordt omgezet in vet en wordt
opgeslagen op plaatsen waar al teveel vet zit. Meer insuline betekent ook dat de vetopslag minder wordt gebruikt
dan het lichaam energie nodig heeft. Dit dubbele effect van meer insuline betekent een groter verlangen naar
suiker in het voedsel, een snellere stofwisseling en het gebruik van suiker dat we eten en de behoefte om vaker en
meer te eten. Meer insuline betekent daarom meer vetopslag en een betere verdediging hiervan.
Insulineresistentie is er de oorzaak van dat het glucoseniveau drastisch verhoogt tijdens de maaltijd, een krachtig
signaal voor meer insuline en wel in die mate dat het bloedsuikerniveau snel afneemt, vaak tot een gevaarlijk laag
niveau. Dit roept andere hormonen op om de bloedsuiker te verhogen, maar dan worden de suikerdeposito’s van
het lichaam leeggemaakt.
De persoon met overgewicht heeft een te laag suikerdeposito en krijgt weinig energie van het vet dat ze heeft
opgeslagen, dus zal ze zich vaak afgemat, uitgeput en hongerig voelen. Haar honger heeft vaak een wanhopig
karakter – omdat de energie afneemt – en zich richt op de gemakkelijkst verteerbare koolhydraten: snoep,
witbroed, cake en chocolade. Dit is, tussen twee haakjes, minder een geval van honger dan van een wanhopige
behoefte als tegenactie op de verschrikkelijke vermoeidheid die veroorzaakt wordt door een gevaarlijk laag of sterk
dalend glucoseniveau. Bij deze wanhopige maaltijden wordt er veel voedsel snel gegeten en worden nieuwe
vetmassa’s opgeslagen.
Als de persoon met overgewicht zichzelf tot de orde roept en in zulke wanhopige situaties niet eet, maar juist
doorgaat met lichamelijke activiteiten, zal de proteïne in de spieren afbreken en worden omgezet in energie. Als dit
herhaaldelijk gebeurt, zullen de spieren steeds kleiner worden. Omdat de stofwisseling gerelateerd is aan de
spiermassa, zal de stofwisseling lager worden en zullen er minder calorieën worden verbruikt dan voorheen. Met
minder spieren en minder vetweefsel, zullen het uithoudingsvermogen en de kracht verslechteren en zal de dikke
vrouw zich langzamer en als ze niet hoeft, minder vaak gaan bewegen.
Dikke vrouwen met een sterke wil kunnen op deze manier vrij snel heel veel gewicht verliezen, omdat, wanneer de
spieren afbreken en gebruikt worden als energie in plaats van vet, het afvallen tien keer zo snel gaat. Eén kilo
proteïne heeft niet de helft aan energie als één kilo vet, terwijl spieren voor één deel uit proteïne en voor vier delen
uit water bestaan. Elke kilo aan spierweefsel heeft daarom maar één tiende aan energie ten opzichte van één kilo
vetweefsel.
Insuline werkt door zichzelf vast te hechten aan de ontvangers op de celmembraan. Dat is het begin van een aantal
activiteiten binnenin de cel. De belangrijkste insulinegevoelige weefsels in dit verband zitten in de lever en de
spieren. Als de insuline zich aan de spiercellen heeft gehecht, verhogen ze de glucose-ontvangst. Na een
koolhydraatrijke maaltijd wordt 70%van de suiker opgeslagen in de spieren en moet er insuline aanwezig zijn om
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dit te laten plaatsvinden. Als het effect van insuline verlaagd is, wordt de glucose-ontvangst vertraagd en blijven de
bloedsuikerwaardes gedurende een aanzienlijke tijd na de maaltijd nog hoog. Als alles gaat zoals het moet gaan, is
de lever zeer gevoelig voor insuline en voorkomt de insuline de aanmaak van glucose door glocogenolyse and
glycogenese.
Maar als de insuline niet op de juiste manier werkt, is er geen preventie voor glucose-aanmaak en is de lever
verplicht om grote hoeveelheden aan glucose te ontvangen.
De voornaamste fysiologische regulator van insuline-aanmaak is het glucoseniveau in het bloed. Als de bètacellen
in de alvleesklier, die de insuline aanmaken, normaal functioneren, bestaat er een samenhangend verband tussen
het insulineniveau en het suikerniveau in het bloed. Het insulineniveau in het bloed geeft een afspiegeling van de
insulineresistentie weer. Zolang de bètacellen in staat zijn dit te compenseren, zal de insulineresistentie vergezeld
gaan van een verhoogd insulineniveau. Als de bètacellen dit niet meer aankunnen – vaak nadat er jarenlang
enorme spanning op heeft gestaan - krijgen we diabetes type II. Het verband tussen insulineresistentie en
insulineniveau wordt verstoord, gecompliceerd en gevaarlijk.
De meeste mensen met insulineresistentie hebben normale insuline-ontvangers. Noch drukmoleculen noch genen
hebben een aanwijzing van een goede hypothese gegeven voor de redenen die hierachter zitten. Maar overgewicht
en obesitas wordt gewoonlijk gevolgd door insulineresistentie met veel te hoge niveaus van vrije vetzuren in de
bloedcirculatie en veel te veel vet in de spieren en levercellen. De genetische aanleg voor obesitas en
insulineresistentie in de populatie is natuurlijk niet veranderd of slechter geworden gedurende de laatste jaren en
bij deze generatie, maar obesitas en insulineresistentie nemen de laatste jaren in Noorwegen, en de meeste andere
landen, in razend tempo toe. Dus we kunnen inderdaad niet voorbij gaan aan sleutelwoorden als levensstijl, te
weinig zwaar spierwerk en te veel vet voedsel in verhouding tot de hoeveelheid lichamelijke activiteiten gedurende
de dag en het hele jaar.
Weinig of geen campagnes van de overheid om mensen op dieet te krijgen zijn gebaseerd op het juiste inzicht in
combinatie met spiertraining, insuline, voedsel en obesitas, maar dat is waarschijnlijk niet de oorzaak van een fout
in de campagnes. Zelfs met de meest recente en beste kennis zullen deze campagnes falen voor diegenen die al
insulineresistentie en obesitas hebben, ook wel het metabolisch syndroom genoemd. Insulineresistentie en
hyperinsulinisme volgen elkaar als schaduwen, met gevaarlijke en ergerlijke kwalen in hun kielzog, zoals:
− Diabetes II
− Hart- en bloedziektes en hoge bloeddruk
− Hoge cholesterol en triglycerides
− Moeheid, angst en depressie
− Urinezuur arthritis and fibromyalgia
Het is natuurlijk beter om de insulineresistentie te behandelen met de juiste voeding en training dan de kwalen te
genezen met medicatie!
Het hormoon glucagon wordt ook in de alvleesklier aangemaakt en dit heeft het tegenovergestelde effect van
insuline. Als we een aantal uren niet hebben gegeten, zakt de bloedsuikerspiegel. De hersenen vereisen echter een
constante bloedsuikerspiegel. Anders worden we geïrriteerd, slap en slaperig. Een te lage bloedsuikerspiegel is een
signaal voor de alvleesklier om meer glucagon aan te maken. Eiwitrijke voeding stimuleert de aanmaak van
glucagon, vertraagt de aanmaak van insuline, verhoogt het vetverbrandingsproces en verlaagt de opslag van vet.
Onze eigen keuze aan voedingsmiddelen kan de balans tussen glucagon en insuline beïnvloeden en kan obesitas
tegengaan als we de juiste keuzes maken. Eén van de vele taken van glucagon is het afsplitsen van vetweefsel dat
bloedsuiker kan worden omgezet in de lever, zodat we opnieuw de juiste bloedsuikerspiegel krijgen. Glucagon is
daarom het vetverbrandend hormoon van het lichaam.

Leptine is een ander interessant hormoon dat aangemaakt wordt in het vetweefsel. Des te meer vetweefsel we
ronddragen, des te meer leptine er wordt geproduceerd. Leptine zendt berichten naar het centrum voor eetlust in
de hypothalamus – diep gelegen in de hersenen – zodat de eetlust vermindert. Vreemd genoeg hebben dikke
mensen meer leptine in hun bloed dan anderen, maar dat is niet doelmatig wanneer de hoeveelheid insuline in het
bloed te hoog is. Dientengevolge hebben dikke mensen meer eetlust, speciaal met betrekking tot snoep en andere
snelle koolhydraten.
Het laatste hormoon, dat we zullen noemen, is cholecystokinin, dat wordt aangemaakt wanneer we eiwitrijk of vet
voedsel eten. Dit hormoon zendt signalen naar de hersenen dat we voldaan zijn! Het wordt niet aangemaakt
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wanneer we koolhydraten eten – suiker, wit brood, aardappelen – maar het kan uitleggen waarom we ons een
lange tijd tevreden voelen na een goed diner van zalm, makreel of haring. Eiwitrijke bommen vol gezond vet!

Zware spierinspanning is van levensbelang voor een beter effect van insuline, zodat we hier minder van nodig
hebben, met alle voordelen vandien. Maar een persoon met overgewicht met insulineresistentie kan zo’n zware
spierinspanning niet leveren. Hier kan elektrotraining de redding zijn! Een effectieve manier om de spieren aan het
werk te krijgen, terwijl de vette persoon ligt. Een levensreddende, vliegende start om zelf door te kunnen gaan!
Maar zelfs verscheidene maanden nadat de vette persoon zelf is gestart met spiertraining, kan elektrotraining een
waardevolle aanvulling en een belangrijke hulpmiddel zijn.
Wanneer elektrotraining op de juiste manier wordt uitgevoerd, is het buitengewoon effectief. De Deense arts en
onderzoeker Thomas Mohr heeft hierover een artikel van 6 bladzijden geschreven op dadlnet.dk op 10 april 2000.
Hij vermeldt dat elektrische stimulatie van een verlamd spierstelsel een goed gevoel geeft, de maximale
zuurstofopname van 20-100%verhoogt, insuline gestimuleerde glucose-opname vergroot en een betere, minerale
status in de lagere lichaamsdelen oplevert. Hij gelooft dat elektrotraining in de toekomst voor zelfs nog meer
doeleinden zal worden gebruikt. Er bestaat een organisatie met deze bedoeling, The International Functional
Electrical Stimulation Society, die jaarlijks conferenties organiseert. Hij vermeldt ook dat een toenemend aantal
gezonde mensen elektrotherapie gebruikt als een vervangmiddel voor normale spiertraining.
Vet is een beter – en brutaler – woord dan zwaarlijvig. Vanaf dag één wordt dit verbonden met teveel vet voedsel
voor de persoon in kwestie. De vette persoon heeft in plaats van tonijn, zalm, makreel of steak teveel snoep en
andere snelle koolhydraten gegeten. In de vroegere jaag- en veeculturen bestond het dieet uit weinig koolhydraten
en droomden de mensen over zoete bessen en honing. Door de komst van de landbouw kwamen er granen op tafel,
maar deze waren niet fijngemalen en gezuiverd en wamen zeker niet in de vorm van suiker.
Zelfs 200 jaar geleden was de suikerinname bijna nul. 100 Jaar geleden was het minder dan 10 kilo/persoon/jaar,
terwijl we in Noorwegen vandaag de dag meer dan 40 kilo/persoon/jaar innemen, oftewel meer dan 180 miljoen
kilo tezamen. De VS ligt ver op ons voor met een suikerconsumptie van 65 kilo/persoon/ jaar. De steile en lelijke
curven van de toename van de suikerconsumptie, snelle koolhydraten en overgewicht volgen elkaar als schaduwen,
en het verband is duidelijk zichtbaar voor een ieder die dat wil zien.
Johan Throne Holst (1868-1946) was de oprichter en directeur van de chocoladefabriek Freia in Oslo. In 1931
stichtte hij een groot fonds voor onderzoek naar voeding. Samen met een grote bijdrage van een
zusteronderneming, de chocoladefabriek Marabou in Zweden, betaalde de chocoladeproducent voor de oprichting
van het Johan Throne Holsts Institutt for Ernæringsforsking” (Johan Throne Holst’s Instituut voor Voeding
Onderzoek). Tot kort geleden wisten veel mensen niet dat dit geen onderdeel van de Universiteit van Oslo is. Hier
worden de meest prominente voedingsfysiologen in Noorwegen opgeleid en de Scandinavische voedingscircuits
schrijven nog steeds artikelen op Internet over de voordelen van chocolade. Normale chocolade is puur vergif voor
mensen die lijden aan het metabolische syndroom en het is natuurlijk ook dikmakend en ongezond voor de rest van
ons.
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