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Introductie
Hoofdstuk 1 is een algemene introductie met een overzicht van het HandbikeBattle 
evenement, project en onderzoek. Handbiken is in Nederland een populaire sport voor 
rolstoelgebruikers tijdens en na de revalidatie. Een eerdere studie heeft laten zien dat de 
totale compressiekracht in het schoudergewricht lager is tijdens synchroon handbiken ten 
opzichte van rolstoelrijden bij hetzelfde uitwendige vermogen. Hierdoor wordt mogelijk de 
kans op overbelasting van de bovenste extremiteit tijdens handbiken verkleind. Daarnaast 
is handbiken een geschikte sport om een actieve leefstijl mee te initiëren en al vroeg in 
de revalidatie de fysieke capaciteit te vergroten. Andere redenen voor de populariteit van 
handbiken in Nederland zijn de infrastructuur (vlak en met vele fietspaden) en de sterke 
fietscultuur zoals het gebruik van de fiets in woon-werk verkeer. 

In 2013 vond de eerste editie van de HandbikeBattle plaats in het Kaunertal in 
Oostenrijk. Het evenement dat begon met teams vanuit acht Nederlandse revalidatiecentra 
is over de jaren uitgegroeid tot een evenement met teams vanuit twaalf revalidatiecentra 
en meer dan honderd (inter)nationale deelnemers. De onderliggende doelstelling van 
het HandbikeBattle evenement was om rolstoelgebruikers een gezamenlijk handbikedoel 
te geven om naar toe te trainen. Op deze wijze hoopten de professionals van de 
revalidatiecentra de rolstoelgebruikers te motiveren om na de revalidatie te beginnen of 
door te gaan met trainen en op deze manier een actieve leefstijl te initiëren of te handhaven. 
Het HandbikeBattle project omvat de voorbereidende fase en het HandbikeBattle 
evenement. Dit houdt onder andere in: de medische screening en piek inspanningstest, 
de trainingsperiode, een week in Oostenrijk met alle deelnemers en het HandbikeBattle 
evenement zelf. Het HandbikeBattle onderzoek is een observationele cohortstudie met 
als doel het monitoren van  de deelnemers gedurende en na het HandbikeBattle project 
tot één jaar na deelname. De belangrijkste doelstellingen van dit proefschrift waren om 
effecten van deelname aan het HandbikeBattle project op fitheid en kwaliteit van leven te 
onderzoeken en klinische vragen te beantwoorden op het gebied van fysieke capaciteit en 
handbiketraining. Het proefschrift is daarom verdeeld in drie thema’s: 1) Het testen van 
fysieke capaciteit, 2) Handbiketraining, 3) Effecten van deelname. 

Het testen van fysieke capaciteit
De specifieke doelstellingen van hoofdstuk 2 waren: 1) het ontwikkelen en valideren van 
een predictiemodel voor piekvermogen (POpiek (W en W/kg)) tijdens een (synchrone) 
handbike piek inspanningstest voor personen met een dwarslaesie, 2) het definiëren 
van referentiewaarden voor absolute en relatieve POpiek en piek zuurstofopname 
(VO2piek (L/min en ml/kg/min)) gebaseerd op laesiehoogte en geslacht. De rationale 
achter deze doelstellingen was om professionals uit de revalidatiepraktijk handvatten te 
bieden met betrekking tot de selectie van het juiste protocol voor de handbike-specifieke 
piek inspanningstest en een referentiekader te geven voor handbike-specifieke fysieke 
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capaciteit van deze diverse populatie. Deelnemers werden geselecteerd uit de 2013 – 
2017 cohorten. Dit resulteerde in de inclusie van 128 deelnemers met een dwarslaesie 
of spina bifida. Vervolgens werd deze groep willekeurig gesplitst in twee subgroepen: (1) 
één subgroep om de predictiemodellen te ontwikkelen (80% van de data; modelgroep) en 
(2) één subgroep om de predictiemodellen te valideren (20% van de data; validatiegroep). 
Multilevel regressieanalyses werden uitgevoerd om de predictiemodellen te ontwikkelen. 
Het ontwikkelde statistisch model gebaseerd op een ‘backward’ regressiemethode liet zien 
dat geslacht, laesiehoogte, en handbiketrainingsuren significante determinanten waren 
bij de voorspelling van POpiek (W), terwijl laesiehoogte, handbiketrainingsuren en body 
mass index (BMI) significante determinanten waren bij de voorspelling van POpiek (W/kg). 
Deze modellen hadden een verklaarde variantie (R2) van 30 – 39%. Dit betekent dat 61 – 
70% van de variantie in POpiek (W en W/kg) onverklaard is. De ontwikkelde theoretische 
modellen, gebaseerd op een ‘forced-entry’ benadering met alle determinanten, hadden 
een hogere (maar nog steeds relatief lage) R2 van 42%. De determinanten in deze 
modellen waren: geslacht, laesiehoogte, handbiketrainingsuren, BMI, duur van de laesie, 
compleetheid van de laesie en leeftijd. Vervolgens werden de vier modellen gebruikt om 
POpiek (W en W/kg) te voorspellen in de validatiegroep (N=24). De relatieve overeenkomst 
(intraklassecorrelatiecoëfficiënt (ICC)) tussen de voorspelde POpiek en de gemeten POpiek 
was redelijk tot goed (0.43 - 0.60). De absolute overeenkomst was laag, wat bleek uit de 
wijde grenzen van overeenkomst in de Bland-Altman grafieken. De predictiemodellen 
moeten daarom met enige voorzichtigheid worden gebruikt en alleen als aanvulling op 
‘expert opinion’ als er twijfel bestaat over de keuze van een protocol.  
 Nadat een medische screening en piek inspanningstest hebben plaatsgevonden, 
zal de deelnemer beginnen met trainen voor de HandbikeBattle. Bij valide elite atleten is 
het gebruikelijk om de trainingsintensiteit voor te schrijven op basis van intensiteitszones 
gebaseerd op ventilatoire drempels (VTs) die zijn verkregen tijdens de inspanningstest. 
Er is echter nog weinig bekend over het bepalen van VTs bij recreatieve sporters met 
een dwarslaesie tijdens een piek inspanningstest op basis van armarbeid. De specifieke 
doelstellingen van hoofdstuk 3 waren: 1) onderzoeken of het mogelijk is om beide VTs 
te bepalen bij recreatieve sporters met een tetraplegie of paraplegie, 2) het bepalen van 
de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 
VT-bepaling in deze populatie. Dertig recreatieve sporters met een tetraplegie (N=11) en 
paraplegie (N=19) werden geïncludeerd. Zij ondergingen een piek inspanningstest op een 
armcrankergometer met een stapsgewijs 1-min protocol. De resultaten lieten zien dat 
90% van de VTs bepaald konden worden. Van de 23 VTs die niet bepaald konden worden, 
waren er twee (9%) VT1 en 21 (91%) VT2. Zeven (30%) waren gerelateerd aan personen 
met een paraplegie en 16 (70%) waren gerelateerd aan personen met een tetraplegie. 
Bij personen met een paraplegie was de testduur significant lager in testen waar één of 
beide VTs niet bepaald konden worden. Voor de VTs die bepaald konden worden, was de 
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relatieve intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid hoog tot zeer hoog (ICC 0.88 - 1.00). Bland-
Altman grafieken lieten kleine systematische fouten zien (groepsniveau), met smalle tot 
wijde grenzen van overeenkomst (individueel niveau) binnen beoordelaars. De relatieve 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was hoog tot zeer hoog (ICC 0.82 – 0.97). Bland-Altman 
grafieken lieten kleine systematische fouten zien (groepsniveau) met wijde grenzen van 
overeenkomst (individueel niveau) tussen beoordelaars. Deze resultaten zijn dus positief 
op groepsniveau, maar op individueel niveau is het belangrijk om te evalueren of de 
trainingsintensiteit op basis van de VTs correct is. Daarnaast zijn andere methoden voor 
het bepalen van trainingsintensiteit, zoals bijvoorbeeld hartfrequentie (HF) of ‘rating of 
perceived exertion (RPE)’, noodzakelijk als één of beide VTs niet bepaald kunnen worden.
 In hoofdstuk 3 werd de piek inspanningstest uitgevoerd met een stapsgewijs 1-min 
protocol. In andere studies waarbij piek inspanningstesten met de bovenste extremiteit 
worden toegepast, waaronder ook het HandbikeBattle onderzoek, worden ook andere 
protocollen gebruikt zoals het continue ‘ramp’-protocol en het stapsgewijze 3-min protocol. 
De specifieke doelstelling van hoofdstuk 4 was: het bepalen van het effect van stapduur 
tijdens een ‘ramp’-protocol, stapsgewijs 1-min protocol en stapsgewijs 3-min protocol op 
PO, VO2 en HF op piekniveau en op beide VTs gedurende synchrone armcrankergometrie. 
Negentien valide deelnemers werden geïncludeerd. Zij ondergingen ieder een piek 
inspanningstest op een armcrankergometer met een ‘ramp’-protocol, stapsgewijs 1-min 
protocol en stapsgewijs 3-min protocol. De resultaten lieten zien dat 89% van de VTs 
succesvol bepaald konden worden. Van de 13 onbepaalde VTs waren twee gerelateerd 
aan het ‘ramp’-protocol, vijf aan het stapsgewijs 1-min protocol en zes aan het stapsgewijs 
3-min protocol. Acht van de onbepaalde VTs waren VT1 en vijf waren VT2. Er werden geen 
systematische verschillen gevonden tussen de protocollen voor HF en VO2 op piekniveau of 
beide VTs. Op piekniveau was PO significant het hoogst tijdens het ‘ramp’-protocol, gevolgd 
door het stapsgewijs 1-min protocol en 3-min protocol. Op VT1 was PO significant hoger 
tijdens het ‘ramp’-protocol vergeleken met het stapsgewijs 3-min protocol. Er was echter 
geen significant verschil in PO tussen het ‘ramp’- en stapsgewijs 1-min protocol, en het 
1-min en het stapsgewijs 3-min protocol. Op VT2 was PO significant hoger voor het ‘ramp’-
protocol en stapsgewijs 1-min protocol ten opzichte van het stapsgewijs 3-min protocol. 
De relatieve overeenkomst tussen de protocollen was erg variabel waarbij kleine tot grote 
systematische fouten (groepsniveau) en wijde grenzen van overeenkomst (individueel 
niveau) zichtbaar waren in de Bland-Altman grafieken. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat trainingszones gedefinieerd op basis van PO verschillend zullen zijn tussen de protocollen 
en erg afhankelijk van het gekozen inspanningsprotocol. Trainingszones gebaseerd op PO 
op de VTs die bepaald zijn tijdens inspanningstesten met protocollen met korte stapduur 
kunnen een overschatting geven. Hierdoor bestaat er mogelijk een risico op ‘overreaching’. 
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Handbiketraining
Een eerdere HandbikeBattle studie liet zien dat op groepsniveau POpiek verbeterde 
met 17% en VO2piek met 7% tijdens de trainingsperiode. Het is echter onbekend welke 
trainingskarakteristieken hebben geleid tot deze verbeteringen. De specifieke doelstellingen 
van hoofdstuk 5 waren: 1) het analyseren van trainingskarakteristieken van de 
HandbikeBattle deelnemers, 2) het onderzoeken van associaties tussen trainingsbelasting 
en verandering in fysieke capaciteit. Zestig deelnemers met complete trainingsdata 
werden geïncludeerd. Multilevel regressieanalyses werden uitgevoerd met verandering 
in fysieke capaciteit (ΔPOpiek/kg en ΔVO2piek/kg) als uitkomstmaat en trainingsbelasting 
als determinant. De trainingsbelasting werd berekend door de intensiteit van de training 
(weergegeven met behulp van RPE op de 0-10 schaal) te vermenigvuldigen met de duur 
van de training in minuten. De resultaten laten zien dat deelnemers van de HandbikeBattle 
studie gemiddeld 21 ± 6 weken trainen met gemiddeld 3.6 ± 1.4 trainingssessies per week. 
De gemiddelde duur van één trainingssessie was 86 ± 20 minuten. Op groepsniveau nam de 
fysieke capaciteit toe met 17 – 22% gedurende de trainingsperiode. Trainingsbelasting was 
niet significant geassocieerd met verandering in fysieke capaciteit. Aanvullende analyses 
lieten zien dat ‘training intensity distribution’ (TID) wel significant was geassocieerd met 
verandering in fysieke capaciteit. Het aantal trainingssessies en de trainingsduur werden 
verdeeld in drie intensiteitszones: lage intensiteit (RPE ≤ 4), matige intensiteit (RPE 5-6) en 
hoge intensiteit (RPE ≥ 7). Het absolute aantal trainingssessies en de tijdsduur in matige 
intensiteit waren significant (positief) geassocieerd met ΔVO2piek (L/min en ml/kg/min) en 
%ΔVO2piek (L/min en ml/kg/min). Dit hoofdstuk laat ook zien dat er naast inconsistentie in 
trainingsregistratie, ook veel inconsistentie was in de trainingsverrichtingen zelf. Deelnemers 
kregen bijvoorbeeld infecties of moesten tijdelijk stoppen met trainen vanwege het plaatsen 
van een baclofenpomp. Het is belangrijk om te realiseren dat de populatie die traint voor 
de HandbikeBattle een andere en kwetsbaardere populatie is dan de valide elite atleten 
uit vergelijkbare literatuur. Dit is mogelijk een extra complicerende factor in het vinden van 
dosis-respons relaties tussen trainingsbelasting en verandering in fysieke capaciteit. 

Effecten van deelname
Eerdere cross-sectionele onderzoeken hebben laten zien dat fysieke activiteit en sport 
geassocieerd zijn met kwaliteit van leven. De specifieke doelstellingen van hoofdstuk 
6 waren: 1) het analyseren van veranderingen in welbevinden en mentale gezondheid 
gedurende de vijf maanden training voor de HandbikeBattle en gedurende vier maanden 
erna, 2) het onderzoeken van associaties tussen verandering van fysieke capaciteit en 
verandering in welbevinden en mentale gezondheid tijdens de trainingsperiode. Deelnemers 
werden geselecteerd uit de 2013 - 2016 cohorten. Dit geresulteerde in 136 geïncludeerde 
deelnemers. Multilevel regressieanalyses werden uitgevoerd met welbevinden of mentale 
gezondheid als uitkomstparameter. Tijd werd toegevoegd als determinant om het 
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longitudinale beloop te onderzoeken. Vervolgens werden multilevel hybride modellen 
ontwikkeld om de longitudinale associaties tussen de uitkomstparameters en fysieke 
capaciteit (POpiek en VO2piek) te onderzoeken. Welbevinden liet een significante toename 
zien gedurende de vijf maanden training en dit veranderde niet significant gedurende de 
vervolgperiode. Welbevinden was echter tijdens de vervolgperiode ook niet significant hoger 
dan aan het begin van de trainingsperiode. Mentale gezondheid veranderde niet significant 
over de tijd in de totale deelnemende groep. De longitudinale verbetering van fysieke 
capaciteit was geassocieerd met verbetering van welbevinden maar niet met verbetering 
in mentale gezondheid. Subgroepanalyses lieten echter zien dat personen met mentale 
gezondheidsproblemen (dat wil zeggen een score ≤ 72) bij de start van de trainingsperiode, 
een significante verbetering lieten zien in mentale gezondheid over de tijd. Deze verbetering 
was eveneens significant geassocieerd met verbetering in fysieke capaciteit. 
 Naast positieve (kortetermijn-) effecten van HandbikeBattledeelname op kwaliteit 
van leven, was de hypothese dat deelnemers die hebben meegedaan aan de HandbikeBattle 
waarschijnlijk een actieve leefstijl houden op de lange termijn. Redenen hiervoor zouden 
onder andere kunnen zijn: zij trainen zelfstandig en in de eigen omgeving in plaats van in 
een onderzoekssetting in een laboratorium en zij hebben weinig barrières voor sporten, 
omdat zij die al hebben overwonnen tijdens de trainingsperiode. Het behoud van deze 
actieve leefstijl zou dan weerspiegeld worden in een stabiel niveau van fysieke capaciteit 
een jaar na deelname. De specifieke doelstellingen van hoofdstuk 7 waren: 1) het vergelijken 
van de fysieke capaciteit een jaar na deelname aan de HandbikeBattle met de fysieke 
capaciteit voor en na de trainingsperiode, 2) het identificeren van determinanten die het 
verloop van fysieke capaciteit op de lange termijn beïnvloeden. Drieëndertig deelnemers 
werden geïncludeerd vanuit de 2017 - 2018 cohorten.  Multilevel regressieanalyses 
werden uitgevoerd met fysieke capaciteit (POpiek en VO2piek) als uitkomstmaat en tijd als 
determinant. De resultaten lieten zien dat de verbeteringen in fysieke capaciteit gedurende 
de trainingsperiode één jaar na deelname behouden bleven. De fysieke capaciteit nam 
gedurende de trainingsperiode toe met 16 - 22%. Eén jaar na deelname was de fysieke 
capaciteit niet significant veranderd. Verschillende determinanten voor het verloop van 
fysieke capaciteit tijdens de vervolgperiode werden onderzocht (geslacht, leeftijd, fysieke 
capaciteit aan het begin van de trainingsperiode, handbikeclassificatie, pijn in spieren en 
gewrichten aan het begin van de trainingsperiode, zelfeffectiviteit in het bewegen aan 
het begin van de trainingsperiode, deelname aan de HandbikeBattle een jaar na initiële 
deelname). De enige determinant die geassocieerd was met het verloop van fysieke 
capaciteit tijdens de vervolgperiode was of de persoon al dan niet wederom deelnam 
aan het HandbikeBattle evenement een jaar na initiële deelname. Personen die wederom 
deelnamen, lieten een niet-significante stijging van fysieke capaciteit zien één jaar na 
deelname ten opzichte van net na de trainingsperiode, terwijl personen die niet opnieuw 
deelnamen een jaar na hun initiële deelname, een significante daling in fysieke capaciteit 
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lieten zien één jaar later.      

In hoofdstuk 8 werden de belangrijkste bevindingen samengevat en bediscussieerd. Dit 
proefschrift draagt bij aan de kennis rondom en initiatie van een actieve leefstijl na de 
revalidatie met behulp van handbiketraining in de context van de HandbikeBattle. Ten 
eerste werd het testen van de fysieke capaciteit onderzocht, specifiek voor synchrone 
armarbeid. Vervolgens werden trainingskarakteristieken in kaart gebracht en werd gekeken 
naar de associatie tussen trainingskarakteristieken en de verandering in fysieke capaciteit. 
Ten derde werden effecten van deelname op kwaliteit van leven en langetermijneffecten op 
fysieke capaciteit onderzocht.        
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