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Imaginaire krachttraining 
Ir. Willem Koert

Het klinkt onwaarschijnlijk, maar volgens sommige studies worden proefpersonen sterker als ze alleen maar aan 
krachttraining denken, zonder dat ze een gewicht aanraken. Een voorbeeld van de macht van de geest over het 
lichaam? Of een irrelevant verschijnsel dat niet interessant is voor de krachtsport? 

In 1992 deden bewegingswetenschap-
pers van de University of Iowa een op 
het eerste gezicht bizarre ontdekking. Ze 
lieten dertig proefpersonen vier weken 
achtereen hun pinkspier trainen. De helft 
van de proefpersonen trainde vijf keer 
per week op een apparaat, waarbij ze 
een gewichtje moesten wegduwen door 
hun pink naar buiten te bewegen. Een 
ietwat ongebruikelijke beweging, maar 
daar was het de onderzoekers ook om te 
doen. Ze wilden hun ongewone theorie 
testen op een nog nooit serieus belaste 
spiergroep. Dat ongewone zat hem in 
de manier waarop de andere helft van 
de proefpersonen zijn pinkspier trainde. 
Vijftien proefpersonen beeldden zich 
alleen maar in dat ze trainden. Ze stel-
den zich voor dat ze hun hand in een 
apparaatje staken, en vervolgens uit alle 
macht hun pink naar buiten duwden. Dat 
deden de proefpersonen in deze groep 
net zo vaak als de proefpersonen die 
fysiek trainden.
Na vier weken was de groep die zijn pink 
op de normale manier trainde – voor 
zover je de training van een pinkspier 
normaal kunt noemen – 30 procent 
sterker geworden. De kracht van de 
pinkspier in de andere groep was toege-
nomen met 22 procent.1 
Voor sportwetenschappers was het 
experiment koren op de molen. Sport 
en bewegingswetenschappers vroegen 
zich al geruime tijd af hoe kortdurende 
krachttrainingsprogramma’s vaak toch 
verrassend effectief zijn. In trials worden 
ongetrainde proefpersonen in enkele 
weken tijd soms tientallen procenten 
sterker, terwijl hun spiermassa nauwe-
lijks toeneemt. Het experiment uit 1992 
leverde bewijsmateriaal voor de theorie 
dat krachttraining in de eerste instantie 
alleen effect heeft op de hersenen. Door 
krachttraining leren hersenen hoe ze een 
spier moeten laten samentrekken. 
Daardoor was de mentale training effec-

tief geweest, aldus de onderzoekers uit 
Iowa. De proefpersonen hadden dan wel 
niet getraind, maar door aan training 
te denken, hadden hun hersenen een 
leerproces doorgemaakt, en waren ze de 
pinkspieren effectiever gaan aansturen.

Denkbeeldige bicepstraining 

In de jaren daarna probeerden onder-
zoekers de sensationele proef te herha-
len. Australische wetenschappers deden 
dat bijvoorbeeld in 1998, maar dan met 
proefpersonen die drie keer per week 
hun biceps trainden – op een machine 
of mentaal. De Australiërs konden geen 
effect van de mentale training op de 
kracht ontdekken. Kennelijk werkt men-
tale training niet op een spier die je vaak 
gebruikt, aldus de onderzoekers.2 
Zes jaar later herhaalden bewegings-
wetenschappers van de Amerikaanse 
Cleveland Clinic Foundation uit Ohio 
beide experimenten.3 Dit keer lieten de 
onderzoekers hun proefpersonen niet 
acht, maar twaalf weken trainen. De 
proefpersonen moesten zich inbeelden 
dat ze hun biceps of hun pinkspier 
trainden. Vijf keer per week kwamen de 
proefpersonen in een lab, waar ze vijftien 
minuten achtereen voorstelden hoe ze 
hun pinkspier of biceps tot het uiterste 
inspanden. 
En dit keer hadden de onderzoekers wel 
beet. De proefpersonen die hun pink-
spier mentaal hadden getraind werden 
35 procent sterker. Het effect van ‘ima-
ginaire krachttraining’ op de biceps was 
geringer, maar toch konden de proefper-
sonen in de bicepsgroep na twaalf weken 
veertien procent meer kracht ontwik-
kelen. 
Toen de onderzoekers de zenuwprik-
kels naar de pinkspier en biceps van de 
proefpersonen analyseerden, zagen ze 
dat door de mentale training de herse-
nen krachtiger prikkels naar de spieren 

waren gaan sturen. 
Overigens bleek in het experiment ook 
dat traditionele training meer zoden 
aan de dijk zet dan imaginaire training. 
Proefpersonen die hun pink ‘echt’ train-
den werden niet 35, maar 53 procent 
sterker. Waarschijnlijk komt dat, omdat 
echte training niet alleen leidt tot een 
efficiënter aansturing van de spier door 
de hersenen, maar ook tot het aanzetten 
van meer spiermassa.

Imaginaire training  
‘effectiever’ 

In sommige studies, waarin onderzoe-
kers denkbeeldige training vergelijken 
met fysieke training met een geringe 
intensiteit, blijkt een denkbeeldige trai-
ning echter effectiever te zijn dan een 
reële. Zo’n studie verscheen in 2003 in 
Muscle Nerve.4  
In die publicatie beschrijven Groningse 
onderzoekers een experiment op stu-
denten, die zeven weken achtereen en vijf 
dagen per week kun kuiten trainden. De 
ene groep van de studenten ging liggen 
op de grond, zette zijn tenen tegen de 
muur en duwde daarmee tegen de muur. 
De studenten mochten net niet hard 
genoeg met hun tenen duwen om hun 
lichaam over de vloer te laten schuiven. 
De andere groep bekeek een video, 
waarop iemand met een barbell op zijn 
rug calve-raises maakte. Daarbij stel-
den de proefpersonen zich zo levendig 
mogelijk voor dat zijzelf die bewegingen 
uitvoerden.
De vrijwillig gegenereerde torque die 
de kuitspieren van de proefpersonen 
konden ontwikkelen, was in de groep die 
fysiek had ‘getraind’ na zeven weken toe-
genomen met elf procent. Die toename 
bedroeg in de groep die imaginair had 
getraind dertig procent. 
De Groningers bestudeerden imaginaire 
trainingstechnieken, omdat ze medische 
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toepassingen voor ogen hadden. Ze 
zochten naar een manier om de spieren 
van mensen sterk te houden als die 
herstellen van een botbreuk. Tijdens de 
periode van onbeweeglijkheid verdwijnt 
de spierkracht en -massa als sneeuw voor 
de zon. 
Voor sporters is mentale training om 
hele andere redenen interessant. Het 
volume van fysieke training is aan een 
optimum gebonden. Een te groot trai-
ningsvolume leidt tot overtraining, maar 
dat zal met mentale training niet het 
geval zijn. Misschien kan de aanvulling 
van denkbeeldige training krachtsporters 
helpen om hun prestaties te verbeteren. 
Dat is slechts een theorie. Studies naar 
krachtsporters die fysieke training com-
bineren met imaginaire routines hebben 
we helaas we niet kunnen vinden. 
Een andere mogelijke toepassing van ima-
ginaire krachttraining ligt in de behande-
ling van blessures. Als sporters om wat 
voor reden dan ook niet kunnen trainen, 
dan beperkt imaginaire training misschien 
hun achteruitgang in kracht.

Visualisering 

Als therapeuten de kracht van de geest 
willen mobiliseren, gebruiken ze vaak 
visualisatietechnieken. Ze vragen van hun 
cliënten om zich zo gedetailleerd moge-
lijk voor te stellen hoe ze – bijvoorbeeld 
in het geval van het behandelen van 
claustrofobie – een lift betreden. In 
alternatieve aanvullende behandelingen 
van kanker proberen patiënten zich voor 
te stellen hoe hun tumor steeds kleiner 

wordt. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar 
er zijn studies waarin die aanpak werkt. 
De psycholoog Ellen Langer kon op die 
manier mensen vet laten verliezen en hun 
bloeddruk verlagen.5 Ze gebruikte in dat 
onderzoek kamermeisjes in vier hotels 
als proefpersoon. Die vrouwen deden 
precies wat ze volgens gezondheidswe-
tenschappers zouden moeten doen. Ze 
waren veelvuldig in beweging, ze belast-
ten hun spieren en ze verbrandden veel 
calorieën. Een kwartier stofzuigen is 
bijvoorbeeld goed voor het verbranden 
van vijftig kilocalorieën. Een kwartier 
badkamers schoonmaken verbrandt zelfs 
zestig kilocalorieën. Toch zagen de vrou-
wen zichzelf niet als ‘gezond’. 
Langer vertelde de ene helft van de vrou-
wen hoe gezond hun levensstijl volgens 
de wetenschappelijke inzichten was, en 
vertelde ze ook wat lichaamsbeweging in 
het lichaam doet. Tegenover de andere 
helft hield de psycholoog haar mond 
dicht. Toen ze na vier weken beide groe-
pen kamermeisjes onderzocht, waren 
de vrouwen die wisten dat hun leefstijl 
gezond was een kilo afgevallen. In die 
groep was de bloeddruk bovendien tien 
procent afgenomen. Toch hadden de 
vrouwen hun leefstijl niet veranderd. 
Alleen hun idee over hun leefstijl was 
veranderd. 
Sportwetenschappers van het Amerikaanse 
Ithaca College publiceerden een aan-
tal jaren geleden een studie waarin ze 
onderzochten of die aanpak ook werkt 
in de krachtsport.6 Ze legden hun proef-
personen uit wat er gebeurt als die hun 
spieren aanspreken tijdens het trainen 

met gewichten, en vertelden hoe spieren 
werken en hoe spieren worden aange-
stuurd door de hersenen. Ze vroegen 
de proefpersonen om zich aan de hand 
van die kennis voor te stellen hoe hun 
spieren sterker werden. Daarna lieten 
de onderzoekers de proefpersonen hun 
benen trainen op een extension-machine. 
Van een positief effect was geen sprake. 
Het heeft geen zin om sporters op te 
zadelen met allerlei complexe kennis over 
spierfysiologie, aldus de onderzoekers. 
Ze gaan er in ieder geval niet beter door 
presteren. 
 
Samenvatting 

Mentale training imiteert bij ongetrainde 
individuen een deel van fysieke training, 
en werkt soms zelfs beter dan fysieke 
(very) low intensity-training. Het effect 
van imaginaire training is sterker naar-
mate de spier minder vaak fysiek wordt 
getraind. Tot nu toe is alleen het effect 
van denkbeeldige training op de kracht 
aangetoond, en onderzoekers nemen 
aan dat imaginaire training niet leidt 
tot hypertrofie. Waarschijnlijk verbetert 
imaginaire training de aansturing van de 
spiervezels door de hersenen, en kunnen 
spieren door denkbeeldige training meer 
compartimenten aanspreken.
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