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Samenvatting



Belasting beïnvloedt peesstructuur en veroorzaakt hierbij positieve of negatieve 
veranderingen. De invloed van belasting op peesstructuur wordt bepaald door de hoeveelheid 
uitgevoerde belasting, het vermogen van de pees en de daaropvolgende herstelperiode. 
Een positieve aanpassing wordt gezien wanneer er een voldoende hoeveelheid belasting 
wordt toegepast op de pees met een geschikte herstelperiode. De daaropvolgende reactie 
stelt de pees in staat zich aan te passen en zijn belastingcapaciteit te vergroten. Als er 
echter een onbalans is tussen belasting en herstel, zal er een slechte aanpassing (negatieve 
respons) optreden. Herhaalde disbalans zal leiden tot overbelasting blessures, zoals 
tendinopathie, die gepaard gaan met pijn en functionele beperkingen. In (recreatieve / 
elite) sporters kan tendinopathie prestaties beïnvloeden en in sommige gevallen zelfs hun 
sportieve carrière beëindigen. In sedentaire individuen kan tendinopathie de dagelijkse 
woon- en werkactiviteiten beïnvloeden. Voor patiënten met tendinopathie zijn het 
aanpassen van de belasting en oefentherapie belangrijke elementen van de behandeling.  
Hoewel verschillende studies de invloed van belasting op peesstructuur met behulp van 
conventionele beeldvorming in kaart hebben gebracht, is er meer onderzoek nodig met 
behulp van kwantitatieve beeldvorming. Ultrasound tissue characterization (UTC) is een 
vrij nieuwe echografische beeldvormingstechniek, die veranderingen in de peesstructuur 
objectief kan kwantificeren. De UTC-resultaten worden weergegeven in percentages van 
echotypes I-IV; I en II representeren georganiseerde peesvezels en echo-types III en IV 
een ongeorganiseerde peesstructuur.
 Het voornaamste doel van dit proefschrift was om het effect van belasting op zowel de 
gezonde als pathologische Achilles- en patellapees te onderzoeken met behulp van UTC.
 Het eerste specifieke doel van dit proefschrift was om het gebruik van UTC voor het 
karakteriseren en kwantificeren van de peesstructuur te onderzoeken (Hoofdstukken 2 en 
3). Hoofdstuk 2 beschrijft een systematische review die is uitgevoerd om de rol van UTC 
bij het voorspellen, diagnosticeren en monitoren van tendinopathie te onderzoeken. Er 
werden in totaal 27 studies opgenomen, waarvan 18 studies de Achillespees bestudeerde, 
vijf de patellapees en vier studies allebei. Er werd vastgesteld dat de beelden die met 
UTC werden verkregen om tendinopathie te voorspellen en te diagnosticeren, niet 
doorslaggevend waren. UTC kan echter een belangrijke rol spelen bij het volgen van 
veranderingen in de peesstructuur. Daarnaast constateerde deze systematische review een 
significante variatie in de toegepaste methoden voor het uitvoeren van de UTC scan en 
het analyseren van de beelden. Er werd een gestandaardiseerd protocol van UTC-scan- en 
beeldanalyse voor zowel de Achillespees- als patellapees voorgesteld.
 Tot nu toe werd de betrouwbaarheid van UTC werd alleen onderzocht 
voor gebruik in Achillespezen. Zo was het doel in Hoofdstuk 3 om de inter- en 
intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van de UTC voor de patellapees te beoordelen; 
voor het uitvoeren van de UTC-scan en het markeren van de contouren. In totaal 
werden 50 deelnemers geïncludeerd, 25 deelnemers met patella tendinopathie (PT) 
en 25 deelnemers zonder symptomen van kniepijn. Voor elke deelnemer werden er 
drie UTC-scans uitgevoerd en werden de UTC-contouren drie keer getekend door 
fysiotherapeuten / onderzoekers met ervaring in het gebruik van UTC. Wat betreft de 
UTC-scan toonden de resultaten uitstekende intra-klassecorrelatiecoëfficiënten (ICC's) 
voor intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid, met uitzondering van echo type II, die een 
redelijk tot goede waarde vertoonden. Met betrekking tot de contourmarkering waren 
alle ICC-waarden voor inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid uitstekend. De UTC 
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kan dus worden beschouwd als een betrouwbaar hulpmiddel om de peesstructuur van de 
patellapees te kwantificeren.
 Het tweede deel van dit proefschrift (Hoofdstukken 4 - 6) was gericht op het 
onderzoeken van de invloed van belasting op de Achilles- en patella peesstructuur van 
gezonde proefpersonen. Het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 4 onderzocht het effect 
van twee verschillende kortlopende periodes van belasting, één van hoge belasting van 
100% lichaamsgewicht (conventionele loopband) en één van lage belasting van 20% 
lichaamsgewicht (anti-zwaartekracht loopband), op de Achilles pees (midportie) van 
beginnende hardlopers. De UTC-scan werd zowel voorafgaand aan elke run uitgevoerd als 
twee en zeven dagen na elke run. De resultaten toonden geen significante veranderingen in 
de Achillespeesstructuur voor zowel hoge als lage belasting. Er werd echter een significante 
afname van ongeorganiseerde peesstructuur (echo types III en IV) waargenomen, wat 
suggereert dat lage tot matige belastingen gunstig kunnen zijn bij de behandeling van 
Achilles tendinopathie (AT).
 Hoofdstuk 5 onderzocht het effect van het lopen van een marathon op de 
Achillespeesstructuur van atleten. Peesstructuur werd onderzocht zowel voordat de 
marathon werd gelopen als twee en zeven dagen erna. De insertie en midportie van de 
Achillespees werden afzonderlijk geanalyseerd. Er werden geen significante veranderingen 
in structuur waargenomen twee dagen na de marathon in zowel de insertie- als midportie 
van de Achillespees. Uit de logboeken bleek dat de meeste proefpersonen vanaf dag twee tot 
zeven na de marathon begonnen met hardlopen (5 tot 20 km). Zeven dagen na de marathon 
werden significante veranderingen in peesstructuur waargenomen, wat aangeeft dat de 
peesstructuur kan worden beïnvloed door de combinatie van activiteit met hoge intensiteit 
gevolgd door activiteiten kort daarna. De resultaten van hoofdstuk 4 en 5 laten zien dat 
een enkele training uitgevoerd door getrainde personen geen significante veranderingen 
in de Achillespeesstructuur veroorzaakt, maar als deze gecombineerd wordt met andere 
fysieke activiteiten die kort erna worden uitgevoerd, dit tot significante veranderingen 
leidt. Toekomstige studies moeten de invloed van verschillende herstelperiodes op de 
peesstructuur van (recreatieve / professionele) atleten onderzoeken.
 De invloed van belasting op de structuur van de patellapees werd onderzocht in 
Hoofdstuk 6. Achttien professionele volleyballers werden gedurende zeven weken van het 
voorseizoen gemonitord. Belasting (volume [minuten spelen], rate of perceived exertion 
[RPE], wekelijkse belasting [RPE * volume] en sprongfrequentie) werd wekelijks gemeten 
en peesstructuur werd tweewekelijks met UTC onderzocht. Voor de belastingparameters 
werden er gedurende de weken significante veranderingen voor zowel het volume als de 
wekelijkse belasting waargenomen. Met betrekking tot de peesstructuur werden geen 
significante veranderingen waargenomen voor zowel dominante als niet-dominante 
zijden. Het onderzoek naar de associatie tussen belasting en peesstructuur toonde aan 
dat een hogere wekelijkse volume en wekelijkse belasting resulteerde in een afname 
van echotype I en een grotere gemiddelde RPE in een toename van echo type II aan de 
dominante zijde. Op basis van de resultaten van deze studie werd geconcludeerd dat het 
monitoren van belasting en het effect op de structuur van de patellapees een belangrijke 
rol kan spelen bij de preventie van blessures.
 Het doel van het derde deel van dit proefschrift (Hoofdstukken 7-9) was om de relatie 
tussen veranderingen in de peesstructuur en veranderingen in de klinische uitkomst 
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na conservatieve behandeling van patiënten gediagnosticeerd met Achilles of patella 
tendinopathie te onderzoeken. In Hoofdstuk 7 was het doel om de peesstructuur van de 
asymptomatische en symptomatische zijden van patiënten met unilaterale tendinopathie 
te vergelijken met de peesstructuur van controlepersonen. Verschillende analyses werden 
uitgevoerd voor patiënten gediagnosticeerd met insertie AT, midportie AT of PT. In totaal 
werden 84 patiënten (16 insertie AT, 30 midportie AT en 38 PT) en 43 controlepersonen (18 
Achillespezen en 25 patellapezen) in dit onderzoek geïncludeerd. Het bleek dat voor alle 
patiëntengroepen de peesstructuur van zowel de asymptomatische als de symptomatische 
zijden werd aangedaan, vergeleken met de controlegroep. Er werd geconcludeerd dat 
onderzoek naar beide pezen van patiënten met de diagnose unilaterale tendinopathie 
noodzakelijk is, omdat afwijkingen in de peesstructuur van de asymptomatische zijde het 
risico op het ontwikkelen van toekomstige symptomen verhogen. Bovendien mogen clinici 
de asymptomatische zijde niet als 'normale' referentie gebruiken tijdens hun onderzoek.
 Hoofdstukken 8 en 9 waren gericht op de associatie tussen klinische en 
beeldvormende uitkomsten. De systematische review beschreven in Hoofdstuk 8 had als 
doel de relatie tussen klinische en beeldvorming resultaten na oefentherapie bij patiënten 
gediagnosticeerd met AT of PT, op zowel korte als lange termijn te onderzoeken. Er werden 
in totaal 21 studies geïncludeerd, waarvan 18 met patiënten gediagnosticeerd met AT 
en drie met patiënten gediagnosticeerd met PT. Er was matige tot sterk bewijs en matig 
bewijs voor patiënten met AT en PT, respectievelijk, voor een associatie tussen klinische 
en beeldvormende uitkomsten na excentrische oefeningen op de lange termijn follow-
up. Ondanks het beperkte aantal studies, voor zowel de AT als PT groepen, was er matig 
bewijs voor een verband tussen klinische uitkomsten en peesdikte en neovascularisatie na 
heavy slow resistance oefeningen. In deze systematische review werd slechts één studie 
opgenomen waarin de associatie tussen klinische uitkomsten en peesstructuur met UTC 
werd onderzocht. Deze bevinding benadrukt het belang van nieuwe studies op dit gebied. 
Om deze reden is de associatie tussen klinische uitkomst (Victorian Institute of Sport 
Assessment [VISA] score, de patiënt gerapporteerde uitkomstmaat) en beeldvorming 
(peesstructuur met gebruik van UTC) op korte termijn follow-up na conservatieve 
behandeling onderzocht in Hoofdstuk 9. Patiënten gediagnosticeerd met AT (N = 15) of 
PT (N = 20) werden geïncludeerd in deze studie. De conservatieve behandeling omvatte 
patiënteneducatie, omgaan met belasting en oefentherapie. Voor de AT-groep was er een 
significante verbetering in de klinische uitkomst zonder significante veranderingen in de 
peesstructuur. Voor de PT-groep veranderden de klinische uitkomst en de peesstructuur 
niet significant. Met betrekking tot de associatie tussen klinisch en beeldvormend 
onderzoek, toonde de groepsanalyse aan dat VISA-scores significant gecorreleerde met 
een afname van echo type II in de AT-groep. In deze studie werden individuele analyses 
ook uitgevoerd en kwamen overeen met de verwachte veranderingen na behandeling. 
Patiënten die klinisch verbeterde, toonde een verhoging van de uitgelijnde fibrillaire 
matrix (Echo type I) en een verlaging van de desorganiseerde structuur (Echotypen III of 
IV). Ondanks de in dit onderzoek waargenomen associaties, kan het uitvoeren van klinisch 
en beeldvormend onderzoek aanvullende informatie aan clinici verschaffen. Daarom 
wordt aanbevolen om beide tijdens de klinische zorg uit te voeren.
 In Hoofdstuk 10 worden de resultaten van dit proefschrift in een breder perspectief 
besproken en worden aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en praktische implicaties 
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gegeven. Over het algemeen is er meer onderzoek nodig om de invloed van belasting op 
peesstructuur te onderzoeken, het liefst met studies met een grotere steekproefomvang 
en op langere termijn follow-up. Op basis van de resultaten van het onderzoek in dit 
proefschrift, moeten clinici zich ervan bewust zijn dat a) het monitoren van zowel 
interne als externe belasting een beter inzicht kan geven in het trainingsproces en 
interventiestrategieën kan begeleiden, b) bij patiënten met een unilaterale tendinopathie, 
toont de asymptomatische zijde ook abnormale peesstructuur, c) tijdens de interpretatie 
van beeldvormend onderzoek na conservatieve behandeling factoren zoals de periode 
van follow-up en locatie van de tendinopathie de resultaten kunnen beïnvloeden, en d) 
beeldvormend onderzoek moet worden gebruikt in combinatie met klinisch onderzoek bij 
patiënten gediagnosticeerd met AT of PT, vooral bij de follow-up op korte termijn.
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