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Zit je lekker in de wedstrijd, voel je het plotsklaps opkomen: 
spierkramp. Wat kan de oorzaak zijn en kun je er iets tegen 
doen?

Spierkramp: onvoorspelbaar 
 fenomeen
Wel hypotheses, maar geen sluitende 
 verklaring

INSPANNINGSFYSIOLOGIE

Voor niks minder dan de overwinning 
in de New York marathon reisde Abdi 
Nageeye begin november af naar de 
Big Apple. Helaas voor hem wist de 
Nederlander echter al na drie kilo
meter dat het niet ging lukken om 
tijdens de race continu voluit te gaan. 
Zijn kwetsbare linkerhamstring, die 
hem al eerder tijdens grote marathons 
met spierkrampen had opgezadeld, 
speelde weer eens op.

Oplossing
Om het er niet acuut in te laten 
schieten, was er volgens Nageeye maar 
één oplossing: rustiger aandoen. Dit 
leverde hem alsnog een vijfde plek op, 
maar na afloop overheerste vooral de 
machteloosheid. Hij had zich in de 
aanloop naar de marathon dagelijks 
uitgebreid laten masseren, zelfs nog 
op de vroege ochtend voor de start. 
Het zorgde ervoor dat zijn hamstring 
eigenlijk nog beter voelde dan voor 
zijn ‘zilveren’ Olympische marathon, 
deze zomer in Japan. Toch kwam de 
kramp tijdens het lopen in New York 
snel opzetten, zo vertelde Nageeye na 
afloop. 

Onvoorspelbaarheid
Het is kenmerkend voor spierkramp: 
behalve dat de onvrijwillige en onwille
keurige contracties tijdens of na een 
inspanning als pijnlijk en intens wor
den ervaren, zijn ze vooral onvoorspel
baar. Soms treft het een sporter al aan 
het begin van de wedstrijd of training, 

soms pas laat en soms zelfs uren na de 
beëindiging ervan. De ongewilde con
tracties vinden in de regel in kleinere 
spiergroepen plaats, zoals die onder 
de voet tijdens het zwemmen of in de 
kuit bij voetballers. Maar kramp kan 
er ook bij meerdere spiergroepen tege
lijk inschieten, zoals tennissers wel 
eens ervaren tijdens een uitputtende 
vijfde set. Gelukkig zijn spierkrampen 
tijdelijk van aard en vaak na enkele 
minuten weer verdwenen. Wel kan de 
pijn die ermee gemoeid was dan nog 
uren tot dagen aanhouden.

Prevalentie
De onvoorspelbaarheid en het tijdelij
ke optreden van spierkramp zorgt er
voor dat onderzoek naar het fenomeen 
zich lastig laat plannen. Daarnaast zal 
de ene sporter er nagenoeg geen last 
van hebben, terwijl een ander genood
zaakt wordt zijn inspanning te staken. 
De prevalentiecijfers die in de loop van 
de jaren verzameld zijn, laten volgens 
een review uit 2019 dan ook een grote 
variatie zien.1 Van een groep van ruim 
2000 triatleten rapporteerde 67% wel 
eens een aanval van kramp te hebben 
gehad tijdens of na een wedstrijd of 
training. Van de deelnemers aan een 
marathon of langeafstandsfietstocht 
ging dit om 20 tot 70%, terwijl in het 
American Football 30 tot 53% van de 
spelers bekend is met spierkrampen 
tijdens of na inspanning.1

Let wel: dit zijn cijfers die vaak 
gebaseerd zijn op een levenslange 
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sportcarrière en daarbij afgaan op 
zelfrapportage. In een vier jaar durend 
cohort onderzoek bij 65865 deel
nemers aan de ZuidAfrikaanse Two 
Oceans hardlooprace (afstanden: halve 
marathon en 56 kilometer), waarbij 
geturfd werd hoe vaak de hulp van 
een dokter ingeroepen moest worden 
bij een medische complicatie, bleken 
spierkrampen namelijk slechts aan 
de orde bij 1 op de 1000 lopers.2 Zet 
je dit af tegen bijvoorbeeld patiënten 
met de spierziekte ALS, waarvan 7% 
tot 12% regelmatig met spierkrampen 
kampt, dan lijkt het bij sporters wel 
weer mee te vallen met de ernst van 
spierkramp.1

Risicofactoren
Desalniettemin gaat kramp tijdens 
inspanning gepaard met tekenen van 
spierschade. Spaanse onderzoekers 
volgden een paar jaar geleden een 
groep van 100 deelnemers aan de 
marathon van Valencia.3 Eén op de 
vier lopers gaf aan tijdens of na de 
wedstrijd last van kramp te hebben. 
Dit werd weerspiegeld in een verhoog
de concentratie van de spierenzymen 
creatine kinase (CK) en lactaat
dehydrogenase (LDH) in hun bloed 
ten opzichte van de atleten die geen 
kramp kregen. De spierschade leek 
niet een gevolg van een te intensieve 
training of onvoldoende rust vóór de 
start: het aantal trainingsuren en de 
intensiteit ervan tijdens de voor
bereiding was niet anders in de groep 
krampers ten opzichte van de groep 
nietkrampers. Ook kon het optreden 
van spierkrampen niet gekoppeld 
worden aan een te snelle start, zo 
concludeerden de onderzoekers aan de 
hand van de gelopen tempo’s tijdens 
de marathon en de maximaaltest die 
ze van tevoren bij iedere proefpersoon 
hadden afgenomen.3

Reeds aanwezige  lichte  spierscha
de en een relatief snelle eerste helft 
van de 56 kilometer waren juist weer 
wel de belangrijkste risicofactoren 
die de ZuidAfrikaanse spierkramp
onderzoeker Martin Schwellnus en 
zijn collega’s opvisten, nadat ze een 

groep deelnemers aan de Two Oceans 
race prospectief hadden gevolgd.4 Ook 
was het risico groter wanneer een 
loper al eerder last had gekregen van 
kramp tijdens inspanning. In andere 
studies bij ultralopers en triatleten, 
waarbij krampers met nietkrampers 
werden vergeleken, noteerde Schwell
nus verder nog als risicofactoren voor 
het optreden van kramp: een hogere 
leeftijd, een langere sportcarrière, een 
hogere BMI, onregelmatig of weinig 
stretchen, een langere race, de aanwe
zigheid van heuvels in het parcours, de 
aanwezigheid van een chronische ziek
te en het gebruik van medicijnen.5,6

Weersomstandigheden
Waarom de kramp wegbleef bij 
Nageeye tijdens diens succesvolle 
Olympische marathon in Sapporo 
blijft gissen. Zelf opperde de atleet 
dat het warme weer mogelijk mee
hielp. Dit lijkt in tegenspraak met de 

bevindingen bij American Football 
spelers, waarbij in 95% van de gevallen 
de kramp aan de hitte op het veld werd 
geweten.1 Een complicerende factor 
hierbij is wel dat het om de eerste 
weken van het seizoen ging, waarbij 
de spelerslichamen nog niet gewend 
waren aan de combinatie van warmte 
en de oplopende intensiteit van de 
trainingen.
Ook het feit dat in de eerder genoem
de studies van Schwellnus et al. onder 
duurlopers en triatleten hitte niet als 
risicofactor voor spierkramp werd ge
vonden, suggereert dat de omgevings
temperatuur niet van groot belang is 
bij het optreden van kramp tijdens 
inspanning. Zo rapporteerde Maughan 
in 1986 al dat tijdens een marathon 
die bij slechts 10°C werd gelopen nog 
altijd 15 van de 92 deelnemers die 
hij voor zijn studie volgde last kregen 
van kramp.7 Deze bevindingen roepen 
ook de vraag op hoe relevant het vaak 
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genoemde zweetverlies  en hieraan 
gerelateerd uitdroging en zout
verstoring  dan kunnen zijn voor het 
ontstaan van kramp.

Zouttekort
De gedachte dat spierkramp het gevolg 
is van vocht en/of zoutverlies is 
afkomstig uit observaties bij fabrieks
arbeiders, (scheeps)bouwers en 
mijnwerkers in de jaren ‘20 en ‘30 van 
de vorige eeuw. Het fysieke werk was 
zwaar, de omstandigheden warm en 
kramp werd veelvuldig gerapporteerd.1 
De fysioloog David Bruce Dill, tevens 
oprichter van het inspanningslab op 
Harvard, besloot dit eens goed uit te 
zoeken bij de bouwers van de Hoover 
Dam en arbeiders in de staalfabrieken 
in Youngstown, Ohio. 
Bij de werklui die krampaanvallen 
kregen, zag Dill een complex beeld: 
aan de ene kant hadden ze tekenen 
van uitdroging (verhoging van de 
hematocriet en de eiwitconcentratie in 
het bloed), aan de andere kant sugge
reerden de lage spiegels van natrium 
en chloride in hun plasma en urine 

dat ze juist overgehydrateerd waren.1 
Het bewijs dat een zouttekort een 
bijdrage leverde aan de spierkrampen 
vond Dill nadat hij in een van de staal
fabrieken zout aan het drinkwater 
had toegediend. Waar in de fabrieken 
waar ‘gewoon’ water op het menu bleef 
staan, nog steeds zo’n tien mensen 
per dag met krampverschijnselen in 
het ziekenhuis opgenomen moesten 
worden, gebeurde dat amper meer in 
de fabriek waar de arbeiders gezouten 
water voorgeschoteld kregen.  
Dat een tekort aan natrium tot spier
kramp leidt, zelfs in de afwezigheid 
van inspanning, staat een eeuw later 
nog steeds als een paal boven water, 
zo laten onder andere gecontroleerde 
experimenten, waarbij de natriumin
name beperkt wordt, zien.1 Maar of 
een verstoorde elektrolytenbalans, al 
dan niet gekoppeld aan een excessief 
zweetverlies en waterinname, daar
mee ook de oorzaak van spierkramp 
tijdens of na het sporten is, daar is 
de wetenschap nog uiterst verdeeld 
over. Verschillen in concentraties van 
natrium, chloride, kalium en andere 

ionen in plasma of urine worden vaak 
niet gevonden tussen krampers en 
nietkrampers.1,2,3,5,7 Hierbij blijft het 
wel de vraag of deze metingen, die 
vaak pas na afloop van de inspanning 
plaatsvinden, een goede afspiegeling 
zijn van wat er lokaal in de onwille
keurig contraherende spiervezels 
gebeurt.

Experimentele kramp
Aan de andere kant laten enkele 
kleine studies, waarin op een gecon
troleerde manier vochtverlies in een 
warme omgeving werd opgewekt, een 
verhoogd risico op spierkramp ten 
gevolgde van uitdroging zien. In een 
Japanse studie werden negen proef
personen op verschillende dagen in 
een sauna gezet en er weer uitgehaald 
nadat ze respectievelijk 1%, 2% of 
3% van hun lichaamsgewicht hadden 
verloren.8 Een uur erna onder gingen 
ze een ‘kramptest’: op hun buik 
gelegen moesten ze hun hamstrings 
15 seconden isometrisch aanspan
nen, terwijl ze deze in een maximaal 
verkorte positie hadden gebracht 
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door met hun hiel naar hun bil te 
reiken. Terwijl in de controlesituatie 
en bij 1% gewichtsverlies geen enkele 
proefpersoon kramp in de hamstring 
ervoer tijdens de test, nam dit aantal 
stapsgewijs toe bij meer vochtverlies: 
drie proefpersonen kregen kramp 
nadat ze in de sauna 2% van hun 
lichaamsgewicht aan vocht hadden 
verloren en maar liefst zes van de 
negen hadden er last van nadat ze 3% 
van hun gewicht waren kwijtgeraakt.8

In een andere studie lieten Lau et 
al. 10 mannen bij een omgevings
temperatuur van 35°C omlaag rennen 
totdat ze 2% van hun lichaamsge
wicht hadden verloren.9 Vervolgens 
kregen ze het verloren volume aan 
vocht te drinken als ‘gewoon’ water 
of als ORS (water met zouten en 
glucose). Om kramp op te wekken in 
de kuitspieren gebruikten de onder
zoekers elektrische stimulatie van de 
innerverende zenuw. Terwijl na de in
name van water de drempelfrequentie 
waarbij kramp ontstond omlaag ging 
als teken van een verhoogde gevoelig
heid voor kramp, nam deze juist toe 
na ORS. Ook zorgde ORS ervoor dat 
de  natrium en chloride serumconcen
traties gelijk bleven, terwijl deze na 
de inname van water waren gedaald.9

Maximaal vrijwillig aanspannen 
van spieren die in een verkorte 
positie zijn gebracht en elektrische 
stimulatie zijn vooralsnog de twee 
geijkte protocollen waarmee kramp 
in laboratoriumexperimenten wordt 
opgewekt. Het blijft echter de vraag 
of ze wel eenzelfde vorm van kramp 
representeren en of dezelfde mecha
nismen aan het werk zijn als die bij 
de ‘spontane’ kramp, zoals die op 
het sportveld of tijdens de marathon 
optreedt.

Verstoorde aansturing
In het licht van de onduidelijke 
rol van een tekort aan natrium of 
andere elektrolyten bij het ontstaan 
van kramp kwamen Schwellnus en 
zijn collega’s reeds in 1996 met een 
alternatieve verklaring op de prop
pen.10 Ze baseerden zich daarbij 

op EMG metingen bij hardlopers 
met kramp. Behalve dat tijdens de 
krampaanvallen zelf de elektrische 
activiteit duidelijk toenam, was er 
ook een verhoogde baseline acti
viteit die afnam wanneer de spier 
werd opgerekt. Het duidt volgens 
 Schwellnus op een verstoorde spinale 
reflexactiviteit van de innerverende 
alfamotorneuronen, enerzijds door 
een verhoogde stimulerende activiteit 
van de spierspoeltjes, anderzijds door 
een verlaagde remmende activiteit 
van de Golgi peeslichaampjes.10 Dit 
alles is een gevolg van vermoeidheid 
van de spier, waarbij een verkorte 
positie met name de verminderde 
remming van de Golgi peessensoren 
extra versterkt.
Net als in het geval van de ‘zouttekort 
hypothese’ werden de eerste aan
wijzingen voor een neurale compo
nent bij spierkramp ook al aan het 
begin van de vorige eeuw gesugge
reerd.1 In 1911 namelijk werden de 
bevindingen van een parlementaire 
enquête naar de ‘telegrafistenkramp’ 
in het Verenigd Koninkrijk gepubli
ceerd. De conclusie van de onder
zoekscommissie: de kramp in de hand 
en vingers waar menig telegrafist mee 
te kampen had, was waarschijnlijk 
niet een gevolg van een probleem in 
de spieren zelf, maar van de controle
rende zenuwen.
Een eeuw later zijn ook voor deze 
hypothese ondersteunende data 
gepubliceerd. Zo zorgde elektrische 
stimulatie van de achillespees voor 
een vermindering van de door ze
nuwstimulatie geïnduceerde kramp 
in de m. gastrocnemius in proefper
sonen.11 Ook werd aangetoond dat 
de drempelfrequentie waarbij kramp 
werd opgewekt door middel van 
elektrische stimulatie van de inner
verende zenuw beduidend lager lag 
bij krampers dan bij nietkrampers.12 
Tot slot zagen onderzoekers dat 
het blokkeren van de activiteit van 
motorzenuwen met een anestheti
cum gepaard ging met een afname in 
de duur van de elektrisch opgewekte 
krampaanval.1 

Behandeling
Logischerwijs leiden de twee theo
rieën die het ontstaan van spier
kramp tijdens inspanning verklaren 
ook tot twee gedachten om ervan af 
te komen of ze te vermijden. Ener
zijds is er een aanpak waarbij de 
ionenhuishouding in de spier zelf 
centraal staat. Elektrolytendrankjes, 
zouttabletten, bananen dus. Dat dit 
voor veel atleten de geijkte strategie 
is, liet een studie uit 2019 onder 344 
duuratleten zien.13 Drie op de vier 
respondenten gaf aan te geloven dat 
zoutinname tijdens inspanning de 
spierkramp op afstand kon houden 
en hield hier vooraf en tijdens wed
strijden ook rekening mee.
Anderzijds wordt door aanhangers 
van de ‘neurale theorie’ de aansturing 
en terugkoppeling als sleutel gezien. 
Voldoende rekken om de Golgi pees
lichaampjes te stimuleren is daarbij 
een veelgehoord advies, maar in de 
studies waarbij kramp werd opgewekt 
door elektrische zenuwstimulatie ver
anderde deze interventie de drempel
frequentie geenszins.1 Er zijn wellicht 
alternatieven: voedingsmiddelen met 
een bittere smaak  zoals mosterd, 
augurkensap en kinine – waarvan 
geclaimd wordt dat ze, mogelijk door 
een verminderd vuren van de motor
zenuwen naar de aangedane spier, 
kramp kunnen verlichten. Vanwege 
de onvoorspelbaarheid van spontane 
kramp zijn ze lastig te testen in een 
dubbelblind onderzoek, maar in het 
model van elektrischgeïnduceerde 
spierkramp zorgde de inname van 
augurkensap bij proefpersonen die 
tot 3% van het lichaamsgewicht aan 
vocht hadden verloren, er in ieder 
geval voor dat de krampaanvallen 
beduidend korter duurden.14 Van een 
aantal van deze stoffen is bekend dat 
ze door activatie van TRP (transient 
receptor poten tial) ionenkanalen, die 
betrokken zijn bij smaak en pijnsen
satie in de mond en keel, ook andere 
hersengebieden beïnvloeden. Hoe dit 
vervolgens verlichting kan brengen 
aan de met kramp kampende spieren, 
is vooralsnog onduidelijk.
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Onopgelost raadsel
Afgaande op de beschikbare weten
schappelijke literatuur is het mysterie 
van de spierkramp vooralsnog niet 
opgelost. Ook Abdi Nageeye tast in 
het duister over het onvoorspelbare 
gedrag van zijn linkerhamstring. ‘Groot 
onderzoek’ is volgens de atleet nodig, 
zo vertelde hij na de finish in New York. 
Hij kan wel eens groot gelijk hebben.
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