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Verder wetenschappelijk bewijs voor individuele motoriek. 
 

In 2016 werd aan de Bourgogne Franche-Comté University in Besançon aangetoond dat er 
individuele verschillen in de wijze van voortbewegen zijn. Binnen het ActionType jargon duiden 
deze als Walking from the Bottom (WB) en Walking from the Top (WT). Een inzicht dat is 
ontleend aan de Belgische kinesitherapeut Raymond Sohier. Hij schreef hierover in 2000 een 
artikel getiteld ‘die zwei Gangarten der menschlichen Maschine’, waarin het onderscheid tus-
sen een meer concentrische (WB) en een meer plyometrische dynamiek (WT) in biomechani-
sche principes werd uitgelegd.  
 
Afbeelding 1: WB en WT kennen een te onderscheiden bewegingsdynamiek. 

 
Het zijn aangeboren voorkeuren die passen bij de natuurlijke zelfexpressie van de persoon en 
bovendien vragen om congruentie met andere onderdelen van de motoriek en het gebruik van 
het visuele systeem. Niet alleen in het voortbewegen, maar ook in allerlei onbewust beleefde 
dagelijkse handelingen en acties in de sport. Het draait er voor bijvoorbeeld techniekvorming, 
fysieke ondersteuning en fysiotherapie om dat begrepen wordt hoe de motorische voorkeuren 
bij de individuele sporter werken. 
 
 

Eerdere onderzoeken. 
 
Terug naar het eerdere onderzoek van Cyrille Gindre, Thibault Lussiana, Kim Hébert-Losier 
en Laurent Mourot in 2016. Conform de hypothese bleek hardlopen met een WT dynamiek 
gekoppeld aan een kortere grondcontacttijd, hogere beenstiffness en langere vluchttijd dan bij 
de WB dynamiek het geval is. WT laat tevens een grotere verticale verplaatsing van het 
centrum van de lichaamsmassa en kracht in die richting zien. WB kent daarentegen een lange-
re grondcontacttijd (afzet achterste voet), kortere vluchttijd (meer horizontale verplaatsing van 
het lichaam) en een lagere beenstiffness. De ‘stijfheid’ van pezen en botten is een gebruikelijke 
parameter om de beenfunctie tijdens het neer- en afzetten van de voeten te karakteriseren.  
 
In een aanvullende studie deden Thibault Lussiana en Cyrille Gindre onderzoek naar de relatie 
tussen het gevoel van (on)behaaglijkheid en zelfgeselecteerde loopsnelheid. Iets dat gelinkt 
blijkt aan de bovenstaande verschillen in loopstijl. Bovendien laat het zien dat de zelfgeselec-
teerde snelheid/intensiteit verschilt tussen WT en WB. Anders gezegd, mensen kiezen bij 
voorkeur de loopstijl en intensiteit die bij hun natuurlijke bewegingen passen.  
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Aanvullend bewijs. 
 
In recent onderzoek zijn Thibault Lussiana a, b, Clément Potier c en Cyrille Gindre b,c op zoek 
gegaan naar veronderstelde overeenkomsten tussen de houding waarin mensen bij voorkeur 
staan en hoe ze hardlopen. Daarin speelt de positie van het lichaamszwaartepunt ten opzichte 
van de horizontale as waar het bekken om kantelt een bepalende rol. Iets waar door Sohier al 
op werd gewezen. Bij mensen met een voorkeur voor WB blijken zowel in het staan als in het 
lopen het lichaamszwaartepunt zich achter de as waar het bekken om kantelt te bevinden, 
voor mensen met een  voorkeur voor WT is dat er voor. Concreet betekent het dat bij mensen 
met een voorkeur voor WB het lichaamszwaartepunt in het staan zich meer boven de hakken 
bevindt. Voor mensen met WT-voorkeur is dat meer boven het midden van de voet en de 
voorvoeten. Dezelfde tendensen worden bij het hardlopen aangetroffen. 
 
Afbeelding 1: WB versus WT, de plaats van het lichaamszwaartepunt conform Sohier. 

 
Het verdere doel van de onderzoekers was het vinden van een relatie tussen natuurlijke ver-
schillen in de positie van het lichaamszwaartepunt enerzijds en individuele voetplaatsings-
patronen en de bewegingsdynamiek van het gehele lichaam anderzijds. Ze spreken in dit op-
zicht over een lokaal respectievelijk globaal mechanisme.  
 
 
Rol van de enkelbuigers en –strekkers. 
 
Hoe mensen hun voeten neerzetten wordt afhankelijk van de positie van het lichaamszwaarte-
punt in belangrijke mate beheerst door de enkelbuigers dan wel de enkelstrekkers. De WB-
dynamiek kent een hogere activatie van de enkelbuigers, terwijl dat voor de enkelstrekkers bij 
de WT-dynamiek werd gemeten. Spierbeheersing op het (lokale) niveau van de enkels speelt 
ook een rol bij andere activiteiten waarbij sprake is van organisatie tegen de zwaartekracht. In 
het onderzoek is daarvoor het staan gebruikt. Evengoed geldt het voor allerlei acties in de 
sport. 
 
In de functionele anatomie worden de termen dorsaalflexie en plantairflexie gebruikt om bewe-
gingen in bijvoorbeeld het enkelgewricht te beschrijven. Er is sprake van dorsaalflexie als de 
voet in het enkelgewricht naar boven, richting het scheenbeen, wordt bewogen. Je kunt je 
voorstellen dat daarbij de voet conform de WB-dynamiek meer richting de hak zal landen. Bij 
de WT-dynamiek is sprake van plantairflexie. De voet wordt in het enkelgewricht neerwaarts 
gebogen oftewel gestrekt, waarbij landing meer richting het midden en het voorste deel van 
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de voeten volgt. Uiteindelijk blijken deze verschillen een relatie te kennen met de positie van 
het lichaamszwaartepunt. De gevonden correlatie is gemiddeld, iets dat erop wijst dat ook met 
andere bewegingsparameters rekening dient te worden gehouden. 
 
Tabel 1: in het onderzoek betrokken kenmerken van WB en WT. 
 

 

biomechanische parameters 
 

WB 
 

WT 
 

 

lichaamszwaartepunt 
 

achter de as waar het 
bekken om kantelt  

 

 

voor de as waar het 
bekken om kantelt  

 

 

activiteit spieren enkel-
gewricht  

 

hogere activatie 
enkelbuigers 

 

hogere activatie 
enkelstrekkers 

 

 

flexie enkelgewricht 
 

 

dorsaalflexie 
 

plantairflexie 

 

landing 
 

meer richting hak 
 

meer richting midden- 
en voorvoet 

 

 
Ten behoeve van dit deel van het onderzoek is o.a. gebruik gemaakt van een platform voor 
het meten van de voetdruk, een high-speed videocamera, ondoorzichtige markers en analyse-
apparatuur.  
 
 
Relatie met lichaamsdynamiek. 
 
Om de lichaamsdynamiek als geheel in de beschouwingen te betrekken maakten de onder-
zoekers gebruik van de zogenoemde Volodalen methode. Een observatiemethodiek ge-
baseerd op vijf sleutelelementen voor WB en WT, zoals die ook binnen de ActionType-
benadering worden onderkend. 
 
Tabel 2: observaties binnen de Volodalen methode. 
 

 

biomechanische parameters 
 

WB 
 

WT 
 

 

verticale verplaatsing van 
het hoofd 
 

 

gering 
 

uitgesproken 

 

armbeweging 
 

vanuit schouders 
 

vanuit ellebogen 
 

 

bekkenpositie bij 
grondcontact voet 
 

 

laag en retroversie 
 

hoog en anteversie 

 

voetpositie bij grondcontact 
 

meer voor het 
lichaamszwaartepunt 

 

meer onder het 
lichaamszwaartepunt 

 

 

landing 
 

meer richting hak 
 

meer richting midden- 
en voorvoet 
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De vijf punten worden binnen de Volodalen methode subjectief door coaches geobserveerd 
en geregistreerd, waarna de hardlopers op basis van een zogenoemde Vscore worden inge-
schaald. De bevindingen zijn dat deze indeling in WB en WT een hoge correlatie kent met de 
gemeten positie van het lichaamszwaartepunt.  
 
 
Conclusies. 
  
Dit onderzoek had tot doel het natuurlijke verband aan te tonen van zowel de wijze van het 
plaatsen van de voeten in het contact met de ondergrond als de bewegingsdynamiek (WB of 
WT) van het gehele lichaam met de positie van het lichaamszwaartepunt op het moment dat 
de persoon stilstaat. De uitkomsten zijn dat er op beide gebieden sprake is van correlatie. 
Deze bevindingen ondersteunen - gespecificeerd voor voorkeuren voor WB en WT - het 
bestaan van een op individueel niveau vergelijkbare lichaamsorganisatie tussen hardlopen en 
de houding bij het stilstaan, mogelijkerwijs door individuele voorkeuren in patronen van spier-
activatie. Om deze veronderstelling te kunnen bevestigen is vervolgstudie met het meten van 
de elektrische activiteit van spieren en biomechanisch onderzoeken naar de samenwerking 
tussen benen en bovenlichaam nodig.   
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