
Fysiologie / spierstelsel



Spier= Musculus M.
Spierbundel=Musculus fasciculum
Spiervezel=Musculus fiber
Spierfibril=Myofibril
Sarcomeer=Sarcomeer

A band, myosine/dik
I band, actine/dun
H band, lichtere niet door actine
geraakt stuk A band.
Z line is lijn die I band door midden 
deelt.
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Actine krult op in myosine
filamenten.



A-band, anisotrope band, 
materiaal eigenschap is niet in alle 
richtingen hetzelfde.

I-band, isotrope band, materiaal 
eigenschap is in alle richtingen 
hetzelfde.

H-band, helle band duits voor licht.

Z-line, zwischenmembran duits voor
tussen.

M- line, Mittel duits voor midden.



Mono articulaire spier loopt over slechts 1 gewricht.

Bi articulaire spier loopt over 2 gewrichten.

Poly articulaire spier loopt over meerdere gewrichten, 2 of meer.



Agonisten: spieren die gezamenlijk een beweging maken.

Synergisten: spier die een spiergroep helpt bij het maken van een 
beweging.

Antagonisten: spier met de tegenovergestelde beweging.



Actieve insufficiëntie, spiergroep is zo verkort dat hij geen kracht
meer kan ontwikkelen in gewrichten terwijl het gewricht nog verder 
kan bewegen.

Voorbeeld: het volledig door de hamstrings in retroflexie brengen 
van de heup als de knie door de hamstrings wordt gebogen is niet 
goed mogelijk als de knie wordt gestrekt is dit wel weer mogelijk.

Passieve insufficiëntie, de polyarticulaire (antagonistische) 
spiergroep is maximaal gerekt, het gewricht zou nog verder kunnen 
bewegen.

Voorbeeld: het in anteflexie brengen van de heup met gestrekte 
knie, de beweging wordt beperkt doordat de hamstrings te kort 
worden om de beweging verder toe te laten. Door het buigen van 
de knie wordt de passieve insufficiëntie opgeheven en verdere 
beweging toegelaten. 



Elke spier kan zich over een bepaalde afstand maximaal verkorten. 

Deze maximale verkorting noemt men de hefhoogte van de spier. 

De hefhoogte is afhankelijk van de lengte van de spierbuik en is 
ongeveer de helft van de lengte van de spierbuik in rust.

Spieren met een lange spierbuik hebben dus een grote hefhoogte 
(een spier kan zich dus maximaal 52% verkorten).



We onderscheiden de posturale en de fasische spieren.

De Posturale spieren ook wel tonische of houdingsspieren 
genoemd, bestaan uit overwegend rode spiervezels (slow twitch, of 
type 1).

Deze spiervezel soort heeft een relatief langzame contractie, een 
goede doorbloeding, kan een contractie lang volhouden en wordt 
gebruikt bij het fixeren van de houding.



De fasische spieren ook wel dynamische spieren genoemd, 
bestaan uit overwegend witte spiervezels (fast twitch, of type IIa en 
IIb/x).

Deze spierweefsel soort heeft een relatief snelle contractie, een 
minder goede doorbloeding, is sneller vermoeid maar beschikt over 
een krachtige contractie.



Type I slow twitch (rood)
Type IIA of type IIB/X
Fast twitch (wit)

De type IIA vezels kunnen 
worden getraind om type 
I of type IIB/X te worden. 



Contractievormen.

Statische arbeid of contractie. Als een spier niet langer of korter 
wordt maar hij gebruikt wel energie noemen we dit statische 
arbeid.

Excentrische arbeid of contractie. Als van een spier origo en insertie 
langzaam en geremd uit elkaar gaan noemen we dit excentrische 
arbeid.

Concentrische arbeid of contractie. Als van een spier origo en 
insertie naar elkaar toe komen tegen weerstand in dan noemen we 
dit concentrische arbeid.



Contractievormen.

Isometrische contractie. Als een spier een kracht ontwikkelt die niet 
genoeg is om een voorwerp te verplaatsen, origo en insertie blijven 
op dezelfde afstand, maar er is wel een belasting van de spier dan 
noemen we dit een isometrische contractie.

Isotonische contractie. Als een spier vanaf het begin van de 
contractie met een gelijkblijvend gewicht wordt belast, dan kan dit 
gewicht verplaatst worden. de kracht van de spier blijft tijdens de 
contractie gelijk. Dit noemen we een isotonische contractie.

Auxotonische contractie. Als tijdens de contractie van een spier 
tijdens het heffen van een gewicht, dit gewicht plotseling groter 
zou worden, en de spier dus een grotere arbeid moet
leveren. Dan noemen we dit een auxotonische contractie.



De totale maximale kracht, die een spier kan leveren, is afhankelijk 
van het totale aantal spiervezels. dit aantal varieert sterk per 
spierbuik. 

De fysiologische doorsnede is de doorsnede die dwars op de 
spiervezels moet worden gedacht en is dus de som van al zijn 
vezels.



indeling naar spiervormen.
spoelvormig
enkel- dubbelgevederd
enkel- meerhoofdig 
meerbuikig 
getand 



De werkingseenheid van een spier is de z.g. motorunit ofwel de 
motorische eenheid. 

Deze eenheid wordt gedefinieerd als een motorische voorhoorncel
met de daardoor geinnerveerde spiervezels. 

In kleine spieren, die nauwkeurige krachten moeten leveren, zijn 5 a 
10 spiervezels verbonden met 1 motorisch neuron. 

In grof werkende spieren zijn het er enige honderden.
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