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Samenvatting 

 

Achtergrond. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de verschillen in 

fysiologische variabelen en spieractiviteit tussen sportief wandelen en Nordic Walking bij 

twee verschillende loopsnelheden. Er werd onderzocht of het lopen met Nordic Walking 

poles tot een hogere inspanningsintensiteit leidt. Daarvoor werden de verschillen in 

fysiologische parameters en ervaren belasting tussen sportief wandelen en Nordic 

Walking bepaald. Ook werd de spieractiviteit van acht romp-, schouder- en armspieren 

geregistreerd. 

Methode. 15 proefpersonen (gemiddelde leeftijd 46,5 ± 10,1 jaar), waaronder 12 Nordic 

Walking instructeurs, namen deel aan deze studie. Alle proefpersonen volbrachten de 

twee condities, sportief wandelen (SW) en Nordic Walking (NW), waarbij 6 minuten op 

5,5 km/u en 6 minuten op 6,5 km/u werd gelopen.  

Resultaten. Op beide snelheden waren het energieverbruik (bij 5,5 km/u SW = 24,5 ± 3,7 

kJ/min; NW = 30,9 ± 8,2 kJ/min en bij 6,5 km/u SW = 31,5 ± 7,3 kJ/min; NW = 37,2 ± 

9,2 kJ/min) en de hartslagfrequentie (bij 5,5 km/u SW = 97,5 ± 20,7 slagen/min; NW = 

111,8 ± 24,3 slagen/min en bij 6,5 km/u SW = 109,6 ± 22,2 slagen/min; NW = 121,6 ± 

23,2 slagen/min) significant hoger (p<0,05) bij Nordic Walking. De subjectief ervaren 

belasting was niet significant verschillend tussen SW en NW bij 5,5 km/u (SW = 9,4 ± 

1,9; NW = 10,1 ± 1,5). Bij 6,5 km/u werd een significant hogere RPE gevonden bij 

Nordic Walking (SW = 10,8 ± 2,1; NW = 11,9 ± 1,5). Het gemeten EMG (p90-waarde) 

van de volgende dorsale spieren is significant hoger bij Nordic Walking op 5,5 km/u: m. 

triceps brachii caput longum (SW = 11,5 %MVC; NW = 31,0 %MVC), caput mediale 

(SW = 5,6 %MVC; NW = 20,3 %MVC) en caput laterale (SW = 7,0 %MVC; NW = 18,6 

%MVC) en m. deltoideus pars spinalis (SW = 5,5 %MVC; NW = 16,0 %MVC). Op 6,5 

km/u werd bij deze spieren ook een significant hogere activiteit bij Nordic Walking 

gevonden. Op deze snelheid waren de p90-waarden: m. triceps brachii caput longum (SW 

= 17,0 %MVC; NW = 40,2 %MVC), caput mediale (SW = 8,5 %MVC; NW = 35,0 

%MVC) en caput laterale (SW = 7,0 %MVC; NW = 22,2 %MVC) en m. deltoideus pars 

spinalis (SW = 6,7 %MVC; NW = 17,6 %MVC). Ook de activiteit van de m. latissimus 

dorsi is bij 6,5 km/u significant hoger (SW = 26,7 %MVC; NW = 49,7 %MVC). 



Nordic Walking: Rage of revolutionair? 

Stageverslag Martijn Scholten en Joop Wiersema - 4 -

Conclusie. Het energieverbruik, hartfrequentie en percentage heart rate reserve zijn 

tijdens Nordic Walking significant hoger dan bij sportief wandelen. De ervaren belasting 

neemt bij 6,5 km/u significant toe maar vertoont bij 5,5 km/u geen significante 

verschillen. Bovendien neemt vooral de spieractiviteit van de dorsale spieren bij Nordic 

Walking significant toe. Nordic Walking verhoogt de intensiteit van wandelen en kan een 

trainingseffect tot stand brengen en is hierdoor mogelijk geschikt voor mensen die 

vanwege gezondheidsredenen geen zware lichamelijke activiteiten kunnen uitvoeren 

maar toch het energieverbruik tijdens wandelen willen verhogen. 
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Inleiding 

 

In de laatste jaren hebben steeds meer mensen het besef gekregen dat je om fit te blijven 

of om af te vallen aan lichaamsbeweging moet doen. Omdat wandelen een 

laagdrempelige activiteit is die in principe iedereen kan doen (Väänänen, 2004) en er 

naast een paar goede schoenen geen extra benodigdheden voor zijn, is wandelen de 

laatste jaren een populaire activiteit geworden. Er zijn verschillende vormen van 

wandelen ontwikkeld met als doel het creëren van een intensievere ‘work-out’ waardoor 

er een verhoging van de fysiologische belasting plaatsvindt. Voorbeelden van manieren 

om het energieverbruik tijdens wandelen te doen toenemen, het zogenaamde power 

walking, zijn onder andere het dragen van gewichten aan handen, polsen, enkels en torso 

en door middel van verschillende soorten wandelstokken. De verschillende studies die 

hiernaar verricht zijn hebben allen een positief effect gevonden van de extra gewichten en 

bijbehorende extra spieractiviteit op het energieverbruik en/of de cardiorespiratoire 

belasting (Church et al., 2002; Evans et al., 1994; Graves et al., 1987; Graves et al., 1988; 

Porcari et al., 1997; Rodgers et al., 1995).  

Centraal in deze studie staat het Nordic Walking, een relatief nieuwe vorm van 

wandelen. Het is een vorm van sportief wandelen, waarbij in beide handen een speciaal 

soort wandelstokken, zogenaamde ‘poles’, worden gehouden. Nordic Walking is een 

vorm van lopen die in de laatste jaren een groei heeft doorgemaakt. Het is oorspronkelijk 

ontstaan in Finland om de biatleten en langlaufers in de zomer een goede alternatieve 

training te bieden (www.nordic-walking-online.de). Ook in Nederland wordt er de laatste 

jaren een groei in het aantal Nordic Walkers waargenomen (Wenzel, 2005). Zoals 

hierboven reeds genoemd is, is wandelen een activiteit die geschikt is voor veel mensen, 

ook met lichte gezondheidsklachten. Een nadeel is echter dat de fysiologische belasting 

vrij laag is in vergelijking met bijvoorbeeld fietsen of hardlopen. Om voor een voldoende 

hoge trainingsintensiteit te zorgen moeten wandelsnelheden worden behaald die niet voor 

elke individu haalbaar en comfortabel zijn (Porcari et al., 1997). Nordic Walking zou 

door een hogere activiteit in de armspieren zorgen voor een verhoging van de 

cardiorespiratoire belasting en daardoor ook voor een verhoging van het energieverbruik, 

terwijl de poles tegelijkertijd kunnen zorgen voor een meer stabiel looppatroon (Church 
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et al., 2002). Daarnaast is gebleken dat het gebruik van walkingpoles leidt tot een 

verlaging van de verticale grondreactie krachten en de gewrichtsmomenten in de knieën 

(Willson et al., 2001). Hierdoor is Nordic Walking ook geschikt voor mensen met 

overgewicht. De Nordic Walker zet zich niet alleen met de voeten af maar ook wordt de 

armzwaai gebruikt om zichzelf via de Nordic Walkingpole af te zetten.  

Nordic Walking lijkt dus een gunstige invloed te hebben op 

gewichtsvermindering, krachttoename in diverse spiergroepen en training van het 

uithoudingsvermogen. Factoren die invloed lijken te hebben op de hoogte van het 

energieverbruik zijn het gewicht van de poles, de afzetkracht die met behulp van de poles 

geleverd wordt en de loopsnelheid. Uit de studie van Church et al. (2002) blijkt dat de 

gemiddelde voorkeurssnelheid bij de vrouwen op 5,7 km/u ligt en bij de mannen op 6,3 

km/u. Porcari et al. (1997) vermeld een gemiddelde voorkeurssnelheid van 6,1 km/u 

(vrouwen) en 6,9 km/u (mannen). In deze studie worden twee loopsnelheden gehanteerd 

die dichtbij deze voorkeurssnelheden liggen, namelijk 5,5 km/u en 6,5 km/u. De 

spieractiviteit van romp-, schouder- en armspieren wordt gemeten omdat deze ten 

grondslag ligt aan de afzetkracht. In deze studie worden de pasfrequentie en paslengte 

bepaald om verschillen in het looppatroon te constateren. De hypohese hierbij is dat door 

de afzet met de poles de paslengte vergroot en de pasfrequentie afneemt. Hierdoor 

worden de benen mogelijk ontlast (Willson et al., 2001).  

Het doel van deze studie is te onderzoeken wat de verschillen op een aantal 

fysiologische parameters zijn tussen sportief wandelen en Nordic Walking bij een 

loopsnelheid van 5,5 km/u en 6,5 km/u. Tevens wordt gelet op de paslengte, 

pasfrequentie en op de spieractiviteit in de romp-, schouder- en armspieren. Er wordt 

verwacht dat voornamelijk de spiergroepen die betrokken zijn bij de afzet met de pole 

een verhoogde activiteit zullen vertonen. Door een krachtigere afzet neemt de romprotatie 

wellicht toe waarbij de buik- en rugspieren mogelijk een prominente rol spelen. 

De vraagstelling die in deze studie gehanteerd wordt is: Geeft Nordic Walking een 

hogere fysiologische belasting in vergelijking tot normaal wandelen, wat is hierbij de 

invloed van loopsnelheid en is de eventuele verhoging van de intensiteit voldoende om 

een goede trainingsprikkel te vormen? Daarnaast zal er antwoord worden gezocht op de 

vraag wat het verschil is in spieractiviteit tussen de twee wandelvormen en welke spieren 

de grootste verandering vertonen.  
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Methode 

 

Proefpersonen 

Aan deze studie hebben 15 proefpersonen deelgenomen waarvan 5 mannen en 10 

vrouwen (leeftijd 46,5 ± 10,0 jaar). De proefpersonen waren gemiddeld 13,3 ± 15,3 

maanden actief in Nordic Walking en beheersten allen de Nordic Walking techniek. 

Twaalf van deze proefpersonen waren gemiddeld 8,9 ± 4,4 maanden actief als Nordic 

Walking instructeur. Deze instructeurs zijn opgeleid door de Stichting Nordic Walking 

Nederland (SNWN) in samenwerking met de International Nordic Walking Organisation 

(INWA) of door het Verband Der Nordic Walking Schulen (VDNOWAS). Alle 

proefpersonen hebben voorafgaand aan het onderzoek het informed consent gelezen en 

ondertekend. De kenmerken van de proefpersonen staan in tabel 1 vermeld.  

 

 Tabel 1: Kenmerken van de proefpersonen met onderscheid tussen mannen en vrouwen.  

Alle proefpersonen  

(N = 15) 

Mannen  

(N = 5) 

Vrouwen  

(N = 10) 

  M (range) SD M (range) SD M (range) SD 

Variabele       

Leeftijd (jaren) 
46,53  
(28-63) 

10,07 
40,80  
(28-51) 

11,30 
49,4  
(37-63) 

8,58 

Gewicht (kg) 
75,60  

(55-103) 
13,37 

85,40  

(74-103) 
11,91 

70,7  

(55-93) 
11,62 

Lengte (cm) 
176,93 

(167-189) 
7,29 

182,80 

(176-189) 
6,30 

174,00 

(167-183) 
6,04 

BMI (kg/m2) 
24,09 

(18,7-33,3) 
3,61 

25,68 

(22,3-33,3) 
4,45 

23,29 

(18,7-27,8) 
3,06 

Actief in NW 

(maanden) 

13,27  

(1-66) 
15,3 

11,2  

(6-18) 
4,66 

14,3  

(1-66) 
18,74 

Uren per week 
6,13  

(1-20) 
5,15 

8,40  

(4-20) 
6,66 

5,00  

(1-15) 
4,16 

HFrust (/min) 
67,20  

(54-90) 
12,47 

57,00  

(54-62) 
3,08 

72,3  

(58-90) 
12,28 

HFmax 

(geschat) 

173,47 

(157-192) 
10,07 

179,20 

(169-192) 
11,30 

170,6 

(157-183) 
8,58 

Instructeur 

(maanden) 

8,92 

(3-18) 
4,42 

8,80  

(5-13) 
3,56 

9,00  

(3-18) 
5,23 

BMI = Body Mass Index, HFmax = geschatte maximale hartslagfrequentie (220-leeftijd), HFrust = 

hartslagfrequentie in rust. M = gemiddelde, N = aantal proefpersonen en SD = standaarddeviatie. 
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Opzet 

Voorafgaand aan de metingen werd de rusthartslag bepaald door de proefpersonen 

ongeveer tien minuten rustig te laten zitten. Vervolgens werd begonnen met het plakken 

van de elektrodeparen voor de EMG-meting. De elektrodeplaatsing werd gedaan aan de 

hand van het Handboek Elektromyografie (Franssen, 1995). Indien nodig werd eerst 

geschoren, daarna werd de huid met een gaasje met alcohol schoongemaakt en opgeruwd 

en konden de EMG-elektrodeparen geplakt worden op de spierbuiken van de 

desbetreffende spieren. Hierna werd voor de te meten spieren een maximaal vrijwillige 

contractietest (MVC) uitgevoerd, waarbij de proefpersonen de spier maximaal dienden 

aan te spannen. Vervolgens kregen de proefpersonen de gelegenheid om aan het lopen op 

de tredmolen te wennen gedurende 2 minuten. Nadat de rusthartslag was bereikt werd 

met de metingen begonnen. 

Tijdens het onderzoek dienden de proefpersonen twee condities te volgen, 

namelijk één conditie waarin gewandeld werd met poles (NW) en één conditie waarin 

zonder poles werd gewandeld (SW). In beide condities werden twee snelheden, 5,5 km/u 

en 6,5 km/u, doorlopen. De hieruit ontstane vier mogelijkheden werden random over de 

proefpersonen verdeeld, met als voorwaarde dat beide snelheden binnen één conditie 

direct na elkaar werden doorlopen. 

Elke trial werd begonnen met een blok van 30 seconden waarin de snelheid 

geleidelijk opliep. Hierna werd de snelheid gedurende 6 minuten gehandhaafd. 

Vervolgens werd een blok van 30 seconden doorlopen waarin de ergometer op de 

volgende snelheid werd ingesteld. Op deze snelheid werd weer 6 minuten gelopen, 

waarna de tredmolen in 30 seconden tot stilstand vertraagde. De proefpersoon kreeg dan 

een rustpauze van minimaal 15 minuten. Dit varieerde echter nogal, omdat het opnieuw 

aanbrengen van het masker van de Oxycon soms extra tijd in beslag nam. Na deze 

rustperiode was voor elke proefpersoon de rusthartfrequentie binnen 5 slagen benaderd. 

Hierna volgde op dezelfde wijze de volgende trial, waarin de twee snelheden van de 

andere conditie werden doorlopen. 

Tijdens de blokken van 6 minuten werd telkens gedurende de laatste 1,5 minuut 

de Oxycon- en EMG-data geregistreerd en gemiddeld. Na elke snelheidsstap werd de 

proefpersoon de Borgschaal (schaal 6 – 20) (Borg, 1982) voorgelegd waarbij de ervaren 

vermoeidheid moest worden aangegeven. Ook werd in beide condities gedurende 30 



Nordic Walking: Rage of revolutionair? 

Stageverslag Martijn Scholten en Joop Wiersema - 9 -

seconden de pasfrequentie bijgehouden. Naderhand werd de paslengte berekend met 

behulp van de loopsnelheid en pasfrequentie.  

 

Experimentele opstelling 

De metingen werden verricht op een brede tredmolen (314 cm bij 138 cm, ontwikkeld 

door de Erasmus Universiteit) die groot genoeg is voor een volledige bewegingsuitslag 

tijdens het Nordic Walking. De hellingshoek was voor elke conditie en snelheid 0º.  

Tijdens alle testen werd de uitgeademde lucht continue geanalyseerd door de 

Oxycon Alpha (Jaeger, Duitsland). Met de Oxycon werden de zuurstofopname (VO2) en 

de Respiratory Exchange Ratio (RER) bepaald. De Oxycon sloeg deze waarden voor elke 

ademteug op. Met behulp van deze gegevens werd het energieverbruik berekend met de 

volgende formules: 

- Ekoolhydraten = (((RER – 0,7) / 0,3) * (5,047*VO2))*4,187 

- Evetten = (((1 – RER) / 0,3) * (4,686*VO2))*4,187 

- Etotaal = Ekoolhydraten + Evetten 

Alvorens met de metingen te beginnen werd de Oxycon volgens voorgeschreven 

procedures geijkt en gekalibreerd. Het volume werd handmatig gekalibreerd met behulp 

van een 3,0 liter pomp. Kalibratie werd gedaan met een gasmengsel waarvan de 

concentraties bekend waren. Een zacht rubbermasker werd op het gezicht rond de mond 

en neus aangebracht en door middel van elastieken banden stevig op het hoofd vastgezet.  

De spieractiviteit (EMG) werd gemeten met behulp van bipolaire wegwerp 

Ag/Ag/Cl oppervlakte elektroden (Blue Sensor Electrodes N-00-S, Ambu Inc, USA). De 

verkregen EMG-signalen werden bandpass gefilterd (10-450 Hz) en gesampled op 1000 

Hz, waarbij gebruik werd gemaakt van een Portable Electrophysiological Amplifier 

System (Porti, Twente Medical Systems International BV, Holland) en werden 

opgeslagen door middel van een computer. De spieractiviteit van 8 spieren werd 

unilateraal gemeten. Dit waren de m. triceps brachii caput longum (TL), m. triceps 

brachii caput mediale (TM), m. triceps brachii caput laterale (TLA), m. biceps brachii 

caput longum en caput breve (BI), m. deltoideus pars clavicularis (DC), m. deltoideus 

pars spinalis (DS), m. latissimus dorsi (LD) en m. obliquus externus abdominis (OA). De 

EMG signalen werden met behulp van Matlab 6.5 (The Mathworks, Inc.) gelijkgericht en 

door middel van een vierde orde Butterworth filter low-pass gefilterd op een frequentie 
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van 5 Hz, waarna de gemiddelden en de p90-waarden werden berekend. De p90-waarde 

is een percentiel volgens de Amplitude Probability Distribution Frequency (APDF) 

(Hägg et al., 2000). Het 90% percentiel (p90) wordt hierbij gezien als de piekbelasting 

van de spier. Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar Hägg et al. (2000). Tot 

slot werden deze waarden uitgedrukt in het %MVC. 

De hartslagfrequentie werd geregistreerd met de Polar Vantage NV. Deze werd 

ingesteld op een sampletijd van 5 sec. Voor het berekenen van het %HRR werd de 

maximale hartfrequentie geschat door de formule: HFmax = 220 – leeftijd. 

Voor de NW conditie zijn verstelbare Leki Supreme Nordic Walking poles 

gebruikt. Deze wandelpoles zijn van aluminium gemaakt en hebben een gewicht van 244 

gram per stuk. Voor de meting op de tredmolen werd een asfaltdop op de poles geplaatst 

zodat de band niet zou worden beschadigd. Er is gekozen voor een verstelbare pole zodat 

elke proefpersoon met hetzelfde gewicht liep en voor elke proefpersoon de juiste lengte 

kon worden ingesteld. Deze polelengte werd door de proefpersonen zelf gekozen. 

 

Statistische analyse 

Met behulp van SPSS (SPSS Inc., Chicago USA) werd de data statistisch geanalyseerd. 

Om verschillen in de gemiddelden van de afhankelijke variabelen tussen de SW en NW 

conditie voor beide snelheden te vergelijken werd gebruik gemaakt van een gepaarde t-

test. Er werd tweezijdig getoetst waarbij een significantieniveau gekozen werd van p< 

0.05. 
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Resultaten  

 

Fysiologische variabelen 

Om een goede analyse te kunnen maken tussen de twee verschillende condities (SW en 

NW) en de beide snelheden (5,5 km/u en 6,5 km/u) waarop getest is, zijn het 

energieverbruik en de hartslagfrequentie (HF) bekeken. Daarnaast is gekeken naar de 

paslengte, pasfrequentie en ervaren belasting. De resultaten hiervan zijn terug te vinden 

in tabel 2.  

 

Energieverbruik 

Door middel van indirecte calorimetrie werd met behulp van het RER en de VO2 het 

energieverbruik bepaald. Voor beide snelheden lag het energieverbruik significant hoger 

bij NW dan bij SW (voor 5,5 km/u: SW = 24,5 ± 3,7 kJ/min; NW = 30,9 ± 8,2 kJ/min en 

voor 6,5 km/u: SW = 31,5 ± 7,3 kJ/min; NW = 37,2 ± 9,2 kJ/min).  

 

Hartslagfrequentie 

Er werd op beide snelheden tijdens NW een significant hoger gemiddelde gevonden voor 

HF. Bij 5,5 km/u was HF voor SW 97,5 ± 20,7 slagen/min en bij NW 111,8 ± 24,3 

slagen/min. Bij 6,5 km/u was dit respectievelijk 109,6 ± 22,2 en 121,6 ± 23,2 slagen/min. 

Logischerwijs werd hierdoor voor het percentage heart rate reserve (%HRR) eveneens 

een significant hoger gemiddelde gevonden bij NW (voor 5,5 km/u: SW = 30,5 ± 13,9 %; 

NW = 44,7 ± 20,6 % en voor 6,5 km/u: SW = 42,6 ± 17,7 %; NW = 54,2 ± 20,5 %). 

 

Pasfrequentie en paslengte 

De pasfrequentie lag bij NW (110,9 ± 6,6 stappen/min op 5,5 km/u en 120,1 ± 6,9 

stappen/min op 6,5 km/u) significant lager dan bij SW (117,7 ± 5,7 stappen/min op 5,5 

km/u en 127,2 ± 6,3 stappen/min bij 6,5 km/u) bij beide snelheden. De paslengte nam bij 

5,5 km/u toe van 78,0 ± 3,7 cm (SW) naar 82,9 ± 5,0 cm (NW) en bij 6,5 km/u van 85,4 

± 4,2 cm (SW) naar 90,5 ± 5,4 cm (NW). 
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RPE 

Voor de RPE zijn de gemiddelden bij 5,5 km/u niet significant verschillend van elkaar 

(SW = 9,4 ± 1,9; NW = 10,1 ± 1,5). Bij 6,5 km/u is dit wel het geval (SW = 10,8 ± 2,1; 

NW = 11,9 ± 1,5). De proefpersonen scoorden bij die snelheid de ervaren belasting bij 

NW hoger in vergelijking met SW.  

 

 

Spieractiviteit 

 

Van 8 spieren is tijdens SW en NW unilateraal de spieractiviteit gemeten. Een voorbeeld 

van een EMG signaal is te vinden in figuur 1. Voor elke spier werd het gemiddelde en de 

p90-waarde bepaald. Voor beide snelheden staan de resultaten in tabel 3 weergegeven. 

Tabel 2: Resultaten bij een vergelijking tussen SW en NW voor de twee loopsnelheden. 

5,5 km/u 6,5 km/u 

 

Variabele 
SW ± SD NW ± SD 

Delta 

(abs) 

p-

waarde 
SW ± SD NW ± SD 

Delta 

(abs) 

p-

waarde 

Energieverbruik 

(kJ/min) 
24,5±3,7 30,9±8,2 6,4 0,001* 31,5±7,3 37,2±9,2 5,7 0,000* 

HF (/min) 97,5±20,7 111,8±24,3 14,3 0,000* 109,6±22,2 121,6±23,2 12,0 0,000* 

HRR (%) 30,5±13,9 44,7±20,6 14,2 0,000* 42,6±17,7 54,2±20,5 11,6 0,000* 

Pasfrequentie 

(/min) 
117,7±5,7 110,9±6,6 -6,8 0,000* 127,2±6,3 120,1±6,9 -7,1 0,000* 

Paslengte (cm) 78,0±3,7 82,9±5,0 4,9 0,000* 85,4±4,2 90,5±5,4 5,1 0,000* 

RPE 9,4±1,9 10,1±1,5 0,7 0,117 10,8±2,1 11,9±1,5 1,1 0,046* 

Delta = de absolute verandering tussen de twee snelheden. * = p<.05 
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Figuur 1: Een voorbeeld van een EMG signaal. 

 

 

Verschil in p90-waarden 

De p90-waarden van de TL, TM, TLA, BI, DC en DS waren significant verschillend 

tussen SW (11,51 %MVC; 5,58 %MVC; 6,98 %MVC; 4,91 %MVC; 6,64 %MVC; 5,52 

%MVC respectievelijk) en NW (31,03 %MVC; 20,25 %MVC; 18,60 %MVC; 8,49 

%MVC; 11,71 %MVC; 15,96 %MVC respectievelijk) bij 5,5 km/u.  

Bij 6,5 km/u werd gevonden dat de p90 van de volgende spieren significant 

verschilden tussen SW en NW: TL, TM, TLA, BI, DS en LD (SW = 16,95 %MVC; 8,49 

%MVC; 6,98 %MVC; 6,37 %MVC; 6,73 %MVC; 26,69 %MVC en NW = 40,23 

%MVC; 35,00 %MVC; 22,22 %MVC; 12,30 %MVC; 17,62 %MVC; 49,71 %MVC) . 
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Verschil in gemiddelde EMG-activiteit 

Voor het gemiddelde werd bij 5,5 km/u gevonden dat de TL, TM, TLA, BI, DC en DS 

significant verschilde tussen de twee condities. (SW = 6,94 %MVC; 3,97 %MVC; 4,89 

%MVC; 3,43 %MVC; 4,54 %MVC; 3,37 %MVC en NW = 13,94 %MVC; 9,27 %MVC; 

9,08 %MVC; 5,34 %MVC; 6,90 %MVC; 7,15 %MVC respectievelijk). 

Met uitzondering van de TL en DC werden voor deze spieren ook bij 6,5 km/u 

significante verschillen voor het gemiddelde gevonden. Voor SW was dit 5,56 %MVC 

(TM); 5,20 %MVC (TLA); 4,95 %MVC (BI) en 3,96 %MVC (DS). Voor NW waren 

deze waarden 16,12 %MVC (TL); 12,80 %MVC (TLA); 8,17 %MVC (BI) en 8,99 

%MVC (DS).  

 

 

Tabel 3: EMG resultaten bij een vergelijking tussen SW en NW 

 TL TM TLA BI DC DS LD OA 

MVC (µV) 
405,97± 
281,95 

653,88± 
498,85 

462,01± 
167,18 

521,92± 
65,27 

638,64± 
270,73 

973,69± 
472,15 

102,48± 
71,79 

104,29± 
50,69 

gem. sw5,5 

(%MVC) 
6,94±6,84 3,97±2,84 4,89±4,16 3,43±1,25 4,54±2,58 3,37±1,23 26,14±18,47 26,70±15,25 

gem. nw5,5 

(%MVC) 
13,94±8,14 9,27±3,87 9,08±4,51 5,34±1,62 6,90±5,07 7,15±3,25 28,00±16,60 33,92±22,47 

Delta (%MVC) 7,00±3,89 5,30±3,22 4,19±4,08 1,90±0,99 2,36±3,25 3,78±2,79 1,86±4,77 7,22±14,66 

p-waarde 0,001* 0,000* 0,003* 0,000* 0,029* 0,000* 0,249 0,134 

gem. sw6,5 
(%MVC) 

10,00±9,78 5,56±4,81 5,20±4,01 4,95±3,15 6,17±4,15 3,96±1,83 30,26±7,40 36,48±5,81 

gem. nw6,5 

(%MVC) 
18,67±12,98 16,12±11,45 12,80±8,55 8,17±4,73 6,82±6,57 8,99±6,10 58,02±52,11 37,68±10,45 

Delta (%MVC) 8,67±11,88 10,56±8,61 7,60±5,42 3,23±2,40 0,65±4,27 5,03±4,62 27,76±55,16 1,21±13,82 

p-waarde 0,060 0,002* 0,005* 0,002* 0,627 0,003* 0,388 0,872 

p90 sw5,5  

(%MVC) 
11,51±11,09 5,58±4,32 6,98±7,14 4,91±1,95 6,64±3,74 5,52±2,16 38,28±27,04 37,35±20,43 

p90 nw5,5  

(%MVC) 
31,03±14,30 20,25±8,72 18,60±9,52 8,49±3,47 11,71±8,98 15,96±7,67 44,19±25,40 61,26±54,63 

Delta (%MVC) 19,52±8,59 14,68±9,29 11,62±10,51 3,58±3,00 5,07±6,96 10,44±6,59 5,91±9,40 23,91±48,27 

p-waarde 0,000* 0,000* 0,002* 0,007* 0,028* 0,000* 0,078 0,131 

p90 sw6,5  

(%MVC) 
16,95±17,15 8,49±9,45 6,98±6,14 6,37±3,97 10,59±7,00 6,73±3,17 26,69±14,52 38,85±20,90 

p90 nw6,5  

(%MVC) 
40,23±24,87 35,00±29,36 22,22±11,48 12,30±6,22 12,78±9,96 17,62±6,73 49,71±15,70 41,02±19,32 

Delta (%MVC) 23,29±13,85 26,51±27,00 15,24±10,70 5,93±3,94 2,19±9,42 10,88±5,71 23,03±12,23 2,17±20,95 

p-waarde 0,000* 0,006* 0,001* 0,001* 0,437 0,000* 0,014* 0,793 

TL = triceps brachii caput longum, TM = triceps brachii caput mediale, TLA = triceps brachii caput laterale, BI = biceps brachii caput longum en 

caput breve, DC = deltoideus pars clavicularis, DS = deltoideus pars spinalis, LD = latissimus dorsi, OA = obliquus externus abdominis. SW5,5 = 
sportief wandelen 5,5km/u; NW5,5 = Nordic Walking 5,5km/u; SW6,5 = sportief wandelen 6,5km/u; NW6,5 = Nordic Walking 6,5km/u; 

 



Nordic Walking: Rage of revolutionair? 

Stageverslag Martijn Scholten en Joop Wiersema - 15 -

Discussie 

 

Deze studie is uitgevoerd om te bepalen wat de verschillen op een aantal fysiologische 

parameters zijn tussen sportief wandelen en Nordic Walking bij twee verschillende 

loopsnelheden. Er werd onderzocht of Nordic Walking daadwerkelijk het 

energieverbruik, hartslagfrequentie en %HRR van de inspanning kan verhogen. Ook zijn 

de verschillen in ervaren belasting en spieractiviteit tussen sportief wandelen en Nordic 

Walking onderzocht. Hiervoor is een groep proefpersonen op een tredmolen getest bij 5,5 

km/u en 6,5 km/u met en zonder Nordic Walking poles. Er werd gesuggereerd dat het 

gebruik van Nordic Walking poles het energieverbruik zou doen toenemen door de 

verhoogde activiteit in romp-, schouder- en armspieren (Church et al., 2002; Rodgers et 

al., 1995). Uit de resultaten blijkt dat Nordic Walking in vergelijking met sportief 

wandelen op beide snelheden tot een significant hogere energieverbruik en 

hartslagfrequentie leidt. Ook is de spieractiviteit van voornamelijk de spieren aan de 

dorsale zijde van de bovenarm en schoudergordel significant hoger tijdens Nordic 

Walking.  

Het energieverbruik bij Nordic Walking op 5,5 km/u lag met 30,9 kJ/min 

significant hoger dan bij sportief wandelen met 24,5 kJ/min. Bij 6,5 km/u was het 

energieverbruik eveneens significant hoger bij NW (NW = 37,2 kJ/min; SW = 31,5 

kJ/min). Hieruit valt op te maken dat Nordic Walking op 5,5 km/u bijna eenzelfde 

energieverbruik oplevert als het sportief wandelen op 6,5 km/u.  

Porcari et al. (1997) vonden een energieverbruik van 28,9 kJ/min bij sportief 

wandelen en 35,2 kJ/min bij het lopen met Power Poles. Church et al. (2002) vonden een 

energieverbruik van 21,8 kJ/min bij sportief wandelen en 26,0 kJ/min bij Nordic 

Walking. Rodgers et al. (1995) vonden een energieverbruik van 19,6 kJ/min (wandelen) 

en 24,2 kJ/min (Exerstriding). Het energieverbruik bij Nordic Walking in deze studie ligt 

dus lager dan dat van Porcari et al. (1997) bij 5,5 km/u maar hoger bij een snelheid van 

6,5 km/u. Het energieverbruik valt hoger uit in vergelijking met de studies van Church et 

al. (2002) en Rodgers et al. (1995). Een mogelijke verklaring hiervoor is de krachtige 

afzet en grote bewegingsuitslag van de armen die door de Nordic Walking instructeurs 

onderwezen en uitgevoerd wordt. Andere factoren die invloed hebben op de hoogte van 
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het energieverbruik en de hartslagfrequentie zijn de snelheid waarop gewandeld wordt en 

het gewicht van de poles. De absolute verschillen in hartslagfrequentie tussen sportief 

wandelen en Nordic Walking bedroegen in deze studie 14,3 slagen/min bij 5,5 km/u en 

12,0 slagen/min bij 6,5 km/u (van 109,6 naar 121,6 slagen/min). Deze waarden liggen 

iets lager dan die van Porcari et al. (1997) (18,0 slagen/min, van 114,0 naar 132,0 

slagen/min) en iets hoger dan die van Rodgers et al. (1995) (11,0 slagen/min, van 121,0 

naar 132,0 slagen/min) en Church et al. (2002) (6,4 slagen/min, van 107,6 naar 114,0 

slagen/min).  

In deze studie zijn poles gebruikt met een gewicht van 244 gram per stuk wat 

lichter is dan de poles van Porcari et al. (1997) en van Rodgers et al. (1995) die 

respectievelijk 450 gram en 340 gram wogen. Het lagere gewicht van de poles kan in 

deze studie een kleinere verhoging in energieverbruik tot gevolg hebben gehad in 

verhouding met Porcari et al. (1997).  

Bij een hogere wandelsnelheid neemt de bewegingsuitslag van de armen ook 

zonder het gebruik van poles toe en is er een verhoogd pompend effect van de armen 

aanwezig (Porcari et al., 1997). Dit verhoogt wellicht het energieverbruik door een 

toename in spieractiviteit en verkleint het verschil met het lopen met poles. Dit is terug te 

vinden in de resultaten waarin te zien is dat het verschil in energieverbruik groter is bij 

5,5 km/u dan bij 6,5 km/u. Dit werd, met uitzondering van de DS en OA, niet gevonden 

voor de spieractiviteit. 

Church et al. (2002) stellen dat de kracht waarmee afgezet werd erg varieerde 

tussen de proefpersonen. Een hogere afzetkracht wordt bereikt door een grotere 

spieractiviteit van romp-, schouder- en armspieren welke leidt tot een hoger 

energieverbruik. In deze studie is getracht de afzet te kwantificeren door middel van 

EMG-metingen. Hieruit is gebleken dat de spieractiviteit in grote mate toeneemt tijdens 

Nordic Walking. De spieractiviteit neemt zowel bij 5,5 km/u als bij 6,5 km/u vooral toe 

bij de TL, TM, TLA, BI en DS. Bij 6,5 km/u werd ook een significante toename in EMG-

activiteit gevonden van de LD. Er werd een hogere activiteit verwacht van de OA bij 6,5 

km/u doordat bij die snelheid de romprotatie prominenter aanwezig is. Wellicht zijn er 

andere spieren meer betrokken bij de romprotatie of is het frequent optreden van storing 

bij de OA van invloed geweest op de uitkomst. Dat de spieractiviteit voornamelijk aan de 

dorsale zijde van het lichaam hoger ligt bij Nordic Walking valt te verklaren doordat deze 
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spieren een afzet met de poles tot stand brengen. Bij een hogere snelheid neemt bij 

dezelfde dorsale spieren de activiteit toe waardoor er een krachtigere afzet plaatsvindt. 

Hierbij wordt een nagenoeg lineaire relatie tussen gemeten EMG-activiteit en spierkracht 

verondersteld. 

Uit de resultaten blijkt dat tijdens Nordic Walking de pasfrequentie significant 

lager en de paslengte hoger is. Per vaste afgelegde afstand vindt er dan minder vaak 

contact met de ondergrond plaats. Willson et al. (2001) stellen dat de toename in 

paslengte ten opzichte van sportief wandelen het gevolg is van de afzet met de poles. Het 

gebruik van de poles gaat daarnaast gepaard gaat met een toename in stabiliteit en balans. 

De poles hebben een verlaging van de piek- en gemiddelde grondreactiekrachten, 

kniemomenten en afschuifkrachten op de onderste extremiteiten als gevolg (Jacobson et 

al., 1997; Brunelle & Miller, 1998; Willson et al., 2001). Of de veranderingen in 

paslengte ook leiden tot een afname in activiteit van de beenspieren dient verder 

onderzocht te worden.  

Tijdens de testen is aan de proefpersonen met behulp van de Borgschaal (Borg, 

1982) gevraagd aan te geven hoe zwaar de belasting ervaren werd (RPE). Bij 5,5 km/u 

werd geen significant verschil gevonden tussen sportief wandelen en Nordic Walking in 

tegenstelling tot 6,5 km/u waar Nordic Walking significant zwaarder werd ervaren dan 

sportief wandelen. Het absolute verschil bedroeg 0,7 (SW = 9,4; NW = 10,1) bij 5,5 km/h 

en 1,1 (SW = 10,8; NW = 11,9) bij 6,5 km/h. Dit is lager dan Butts et al. (1995) en 

Porcari et al. (1997) waar respectievelijk een significant verschil van 1,3 (van 11,7 naar 

13,0) en 1,5 (van 10,4 naar 11,9) gevonden werd. In de studies van Church et al. (2000) 

en Rodgers et al. (1995) werden voor de RPE geen significante verschillen gevonden 

tussen het wandelen met en wandelen zonder poles. Uit deze resultaten voor de ervaren 

belasting blijkt dat het toevoegen van extra armactiviteit door middel van poles niet altijd 

leidt tot een significant hogere RPE. In deze studie wordt de belasting alleen significant 

zwaarder ervaren bij een snelheid van 6,5 km/u.  

In Butts et al. (1995) wordt een relatie gelegd tussen een toename in 

zuurstofopname en toename in ervaren belasting. De veronderstelde stimulus hiervoor is 

de rekrutering van extra spiermassa en de toename in metabole kosten. De relatie tussen 

de RPE en VO2 voor beide condities geeft aan dat bij een bepaalde toename in 

zuurstofopname en het daaruit afgeleide energieverbruik de ervaren inspanning in 
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kleinere mate toeneemt. Nordic Walking voelt minder zwaar aan dan de fysiologische 

respons zou doen vermoeden waardoor deze activiteit door de proefpersonen wellicht 

beter vol te houden valt. In de praktijk kan dit inhouden dat individuen die problemen 

hebben om een hogere wandelsnelheid te bereiken en te handhaven deze met Nordic 

Walking eenvoudiger kunnen realiseren.  

Een andere variabele om de intensiteit van de inspanning uit te drukken is het 

%HRR. The American College of Sports Medicine (ACSM, 1995) beveelt een 

inspanningsintensiteit van minimaal 50%HRR aan om het cardiorespiratoire 

uithoudingsvermogen te kunnen vergroten. In deze studie neemt het gemiddelde %HRR 

bij 5,5 km/u toe van 30,5% naar 44,7%HRR en bij 6,5 km/u van 42,6% naar 54,2%HRR. 

Nordic Walking bij 6,5 km/u verhoogt de intensiteit van het wandelen dusdanig dat de 

richtlijn van het ACSM wordt gehaald. Het %HRR had nauwkeuriger bepaald kunnen 

worden door de rusthartslagfrequentie `s ochtends in lighouding te meten en de maximale 

hartslagfrequentie tijdens een inspanningstest te meten. Wellicht is het percentage HRR 

hierdoor in deze studie onderschat. Uit deze studie kan worden opgemaakt dat er dus 

minimaal op 6,5 km/u gewandeld dient te worden om de richtlijn van het ACSM te halen. 

Greiwe en Kohrt (2000) geven aan dat wandelen bij snelheden boven de 8 km/u 

een energieverbruik oplevert dat gelijk of hoger is dan bij hardlopen op dezelfde 

snelheden. Als een individu de voorkeur geeft aan wandelen in plaats van hardlopen dan 

moet er dus minimaal op 8 km/u gewandeld worden om hetzelfde energieverbruik voor 

een bepaalde afgelegde afstand te halen. Dit zijn snelheden die wandelend voor veel 

individuen niet of nauwelijks haalbaar zijn. Nordic Walking zorgt ervoor dat door een 

grotere rekrutering van spiermassa in het bovenlichaam de vergelijkbare intensiteit toch 

behaald kan worden en dat de belasting niet als veel zwaarder wordt ervaren. Het 

energieverbruik neemt daarbij wel flink toe.  

Het is van belang op te merken dat een aantal zaken geoptimaliseerd kunnen 

worden. Op een tredmolen is het moeilijk de afzet met de poles volledig en krachtig uit te 

voeren. Een aantal proefpersonen gaf op de open vraag op het invulformulier voor 

proefpersoongegevens aan dat de grip met de poles op de tredmolen niet voldoende was 

en dat de poles af en toe stuiterden. Het gevolg is dat tijdens de afzet mogelijk minder 

spieractiviteit is gegenereerd, de afzetkracht lager uitviel en daardoor ook het 

energieverbruik lager is uitgevallen dan in de praktijk het geval zal zijn. Dit werd als het 
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grootste verschil gezien met Nordic Walking op een asfaltweg. Desondanks waren er 

significante verschillen te constateren in de spieractiviteit tussen sportief wandelen en 

Nordic Walking. Verder bleken de EMG-metingen bij de verwerking van de data, vooral 

bij de OA en LD, veel storing te vertonen waardoor de betrouwbaarheid van de 

geconstateerde verschillen is afgenomen.  

Deze studie toont aan dat Nordic Walking voor een hogere fysiologische belasting 

zorgt in vergelijking met sportief wandelen en dat daarbij vooral de dorsale spieren van 

het bovenlichaam in hogere mate actief zijn. Een langdurige trainingsstudie zal verder 

moeten uitwijzen of de spierkracht en het uithoudingsvermogen ook daadwerkelijk 

toenemen. Een goede aanvulling op deze studie kan het meten van spieractiviteit van de 

beenspieren zijn waarmee geanalyseerd kan worden of de onderste extremiteiten worden 

ontzien tijdens Nordic Walking. Ook kan de bijdrage van de onderarmspieren tijdens de 

afzet met de poles bekeken worden. Verder zijn de testen in deze studie, net als die van 

Rodgers et al. (1995) en Porcari et al. (1997), verricht op een tredmolen wat minder 

specifiek is dan veldtesten (Church et al., 2002). Het voordeel van veldtesten is dat de 

afzet tegen de ondergrond krachtig kan plaatsvinden. Nadelen zijn dat het moeilijk is om 

de snelheden en omgevingsinvloeden constant te houden. Mogelijk kunnen de testen op 

de tredmolen worden geoptimaliseerd en kunnen veldtesten aanvullende informatie 

verschaffen. 

Geconcludeerd kan worden dat bij Nordic Walking het energieverbruik en 

hartslagfrequentie hoger liggen dan bij het sportief wandelen. Vooral de dorsale spieren 

die betrokken zijn bij de afzet met de pole vertonen een hogere activiteit bij Nordic 

Walking. Bij 6,5 km/u verhoogt Nordic Walking de intensiteit (%HRR) van het wandelen 

waardoor er trainingseffecten kunnen worden behaald. De toename van het 

energieverbruik gaat niet gepaard met een vergelijkbare toename in de ervaren belasting 

waardoor deze activiteit niet als veel zwaarder wordt ervaren.  
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Dankwoord 

 

Hierbij bedanken we degenen die onze onderzoeksstage tot een succes maakten. In het 

bijzonder richt ons dankwoord zich tot de deelnemers aan het onderzoek die zich 

vrijblijvend hebben ingezet uit interesse voor hun favoriete activiteit: Nordic Walking. 

Ook bedanken wij hierbij Runnersworld Zaandam voor het beschikbaar stellen van de 

Nordic Walkingpoles. Verder gaat onze dank uit naar Prof. Dr. A.P. Hollander en Dr. 

M.J.M. Hoozemans die de stage hebben begeleid. Tot slot willen wij iedereen bedanken 

die een bijdrage heeft geleverd maar niet persoonlijk is genoemd.  

 

Wij hopen hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de Nordic Walking 

instructeurs, beoefenaars en producenten van Nordic Walking accessoires door een 

wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan de voordelen van het wandelen met poles. 

Vooralsnog zijn wij ervan overtuigd dat Nordic Walking geen tijdelijke rage betreft maar 

een revolutionaire ontwikkeling binnen de wandelsport. Een aantal voordelen van Nordic 

Walking ten opzichte van andere wandelvormen staan beschreven in dit 

onderzoeksverslag.  

 

Wij wensen iedereen hierbij veel Nordic Walking plezier toe!  

 

Joop Wiersema en Martijn Scholten 
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