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MEDISCH

Wat voor mechanismen schuilen er achter spier-

pijn? Er  kan een onderverdeling gemaakt worden 

in acute en verlate spierpijn. Acute spierpijn 

ontstaat tijdens of aansluitend aan de inspanning 

en wordt meestal ervaren als een lichte spierpijn, 

maar vooral als een opgeblazen gevoel van de 

spieren. Deze acute spierpijn verdwijnt meestal 

binnen een paar uur.

Verlate spierpijn wordt in de literatuur Delayed 

Onset Muscle Soreness (DOMS) genoemd en is de 

spierpijn zoals we die allemaal wel kennen. In de 

rest van de tekst bedoel ik met spierpijn: de verlate 

spierpijn ofwel DOMS.

Pijnprikkel Spierpijn, die 12 tot 48 uur na de 

inspanning ontstaat, is een gevolg van overbelas-

ting van de betreffende spieren en kan een paar 

dagen duren. Na de inspanning is de spierkracht 

minder en dat blijft zo, ook nadat de spierpijn is 

verdwenen, tot maximaal zo’n 7 tot 14 dagen. Op 

microscopisch niveau blijken spiercellen gescheurd 

en komen er enzymen vrij, die ook bij bloedonder-

zoek zijn terug te vinden. Op een later tijdstip zijn 

witte bloedlichaampjes in de spier te vinden die de 

rommel op gaan ruimen en het spierherstel bevor-

deren. Dit alles geeft een onstekingachtig beeld 

door meer bloedtoevoer en meer weefselvocht in 

de spier. Door de rek op het spierweefsel en vrijge-

komen stoffen ontstaat een pijnprikkel.

Hoe moet dat ooit weer goed komen, denk je dan. 

Het blijkt een onmisbaar proces om spieren sterker 

te maken. Na herstel is de spier sterker dan te 

voren, puur eigenbelang want wie weet gaat het 

baasje van die spier wel weer een keer zo idioot 

doen: mij hebben ze niet meer!

Als je een inspanning doet die een heel klein beet-

je spierpijn oplevert, ben je goed bezig: je geeft de 

spier een prikkel om zich te versterken en dan kun 

je snel weer een iets grotere inspanning leveren. 

Als je teveel spierpijn ‘maakt’, komt het ook wel 

weer goed, maar moet je noodgedwongen langer 

wachten en bouw je minder snel op.

Méér spierpijn krijg je als je een spier excentrisch 

belast, wat wil zeggen wanneer een spier moet 

aanspannen, terwijl hij verlengd wordt door rek.

Voorbeelden hiervan zijn:  op een ladder staan 

(kuitspieren spannen aan terwijl ze gerekt worden) 

en berg áf lopen (bij het neerkomen op de voet 

drukt het lichaamsgewicht, eventueel met rugzak, 

op de knie die even doorveert en zo de bovenspier 

rekt terwijl hij aanspant, anders zou je door je knie 

heen zakken, en vervolgens het been strekt).

Deze rek- en vervolgens strekbeweging hebben 

we bij het fietsen niet: het lichaamsgewicht zit op 

het zadel en de spieren mogen geleidelijk aan-

spannen en ontspannen. Wij als fietsers hebben 

geen rek, wel strek (pedaal omlaag) en dus minder 

spierpijn vergeleken met sporters die elke keer het 

lichaamsgewicht op hun voeten krijgen.  

De redactie vroeg mij in het kader van het thema zelfzorg eens iets over spierpijn 
te schrijven: was nog nooit aan de orde gekomen. Goed idee, het is natuurlijk een 
kwaal die bij iedereen wel eens aan de orde is en in het teken van de zelfzorg: we 
hebben het ons zelf-be-zorgd! ‘Meer gewild dan we konden… en tóch gedaan.’

Wat te doen bij spierpijn:
•  flinke spierpijn? Vraag je af wat je fout hebt 

gedaan: zie ‘voorkomen’.
•  lichte massage (soms helpt overdrijven om een lek-

kere massage te krijgen…)
•  ‘los rijden’: een uurtje met een licht verzet lekker 

ronddraaien.
•  Spiroflor SRL-gelei (VSM, homeopathische gelei),

drie keer per dag inmasseren om te proberen het
herstel te versnellen.

•  Volgende training: pas als je voelt dat je weer 
‘macht’ in de benen hebt, kun je er weer tegen aan.

Voorkomen van 
(te veel) spierpijn:
•  géén warmtebalsems. Die geven een betere huid-

doorbloeding ten koste van de gewenste spierdoor-
bloeding.

• Goede warming-up en cooling-down.
•  Bouw duur en intensiteit van de inspanning gelei-

delijk op.
•  Conditie is specifiek voor de sport die je doet. Ga je 

iets anders doen: netjes opbouwen!
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