
Als entertainment-, lifestyle- en reisjournalist gebeurt het wel eens dat je de 

halve wereldbol doorkruist om te kunnen berichten over een leuk weetje, een 

nieuwe gadget, een fantastisch restaurant of een wonderbaarlijk hotel. Zo nu en 

dan vind je echter ook wel eens iets om de spreekwoordelijke hoek, maar in het 

geval van Bodypulse mag die laatste uitdrukking zelfs letterlijk worden 

genomen.  

BodyPulse Antwerpen 

Wie in Antwerpen-Zuid aan de Waterpoort woont en geregeld het openbaar 

vervoer gebruikt of in de buurt boodschappen wil doen, pleegt wel eens langs de 

justitiepaleis te stappen. Onderweg, tegenover de Carrefour en erg gemakkelijk 

bereikbaar vanuit de snelweg, vind je daar een hoekgebouw waarvan de ramen 

uitkijken op een klein zaaltje. Ondergetekende journalist geraakte nieuwsgierig en 

stapte al eens binnen terwijl de ruimte in opbouw was. Het bleek om een voor 

België nieuwe manier van fitness te gaan: BodyPulse. We geraakten 

geïnteresseerden, keerden terug nadat het zaakje was opgestart en zochten eerst 

wat informatie rond de ‘Electrical Muscle Stimulation’ (of ‘EMS’) waar BodyPulse 

gebruik van maakt op voor we zelf aan een eerste reeks sessies begonnen. Over 

die persoonlijke ervaringen berichten we de komende paar maanden nog 

uitvoerig, laten we nu eerst even bekijken waar het eigenlijk precies over gaat... 

Electrical Muscle Stimulation 

Al in 1791 wist de genial Italiaanse arts en filosoof Luigi Galvani aan te tonen dat 

elektrische stroom spieren kan activeren. Dankzij research dat tijdens de volgende 

twee eeuwen werd uitgevoerd, kwamen wetenschappers te weten welke 

eigenschappen die stroom moet hebben om op lange termijn veranderingen in de 

spieren zelf te bekomen. Het duurde echter tot de jaren vijftig voor EMS voor het 

eerst werd gebruikt binnen de sportwereld. Dat gebeurde in de voormalige USSR, 

waar sommige Sovjetatleten al met deze techniek werden klaargestoomd voor het 

grote(re) werk. Pas in 1973 lekte de kennis door in het westen, toen dokter Y. 
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‘what’s in a name’ Kots een studie rond EMS kwam presenteren aan de Concordia 

universiteit van Montreal.  

De stellingen van Kots, die beweerde dat er een enorm potentieel voor het verhogen van 

de kracht bestond buiten de traditionele weerstandstraining, werden aanvankelijk op heel 

wat wenkbrauwgefrons onthaald. Er werden verschillende studies opgezet, maar die leken 

net uit te wijzen dat EMS helemaal niet zo effectief was als Kots had beweerd.  

In tegenstelling tot wat je zou denken als je al kennis hebt gemaakt met iets als een 

Bodyplate, worden er bij EMS specifieke spiergroepen gestimuleerd door bijvoorbeeld 

aparte bandjes aan te brengen rond de armen en de benen, net als een vest dat de romp 

bedekt. Dat zorgt voor een ongecoördineerde samentrekking die voornamelijk isometrisch 

is, wat betekent dat het gewricht niet zichtbaar beweegt en dat de spier niet verlengt. 

Isometrische oefeningen leveren meer kracht op en worden gebruikt voor revalidatie, het 

verbeteren van de algemene conditie en sporten als klimmen, judo, worstelen, schieten, 

paardrijden, turnen, fietsen, skiën, enzovoort. Wanneer je conventioneel traint, kan je ook 

isometrisch werken, maar bewuste spiersamentrekkingen rollen doorheen de spier in een 

golfbeweging om zo gecoördineerde, directe kracht te bekomen. Kots wist ondanks eerder 

negatieve onderzoeksresultaten echter te bewijzen dat de spierspanning die bij een 

maximale EMS-samentrekking wordt gecreëerd tot 30 procent hoger kan zijn dan bij 

bewuste bewegingen.  

Fysiologie 

Individuele spiervezels kunnen al na enkele seconden uitgeput geraken en daarom heeft 

het lichaam geleerd om bij bewuste bewegingen eerst energie-efficiënte, maar minder 

krachtige rode vezels te gebruiken (die traag werken). Pas daarna worden ook de snellere 

witte vezels geactiveerd. Aangezien dit systeem wordt omzeild 

met EMS, lijkt er geen limiet te zijn voor het percentage vezels 

dat kan geactiveerd worden: de stimulus vloeit van volledig 

samengetrokken vezels naar de overgebleven vezels verder, 

tenminste zolang er voldoende stroom gebruikt wordt. De 

snelheid waarmee vezels hun volledige spanning kunnen 

bereiken, varieert normaliter van 20 milliseconden voor witte 

tot 65 milliseconden voor rode vezels, maar die volgorde wordt 



door EMS omgekeerd, aangezien de stroom gemakkelijker doorheen de grotere 

neuronen van de witte vezels loopt, waarop de rode en de tussenliggende vezels 

reageren met het inkorten van hun eigen snelheid. Dat sommige studies erop 

wijzen dat EMS toch niet zo goed werkt, lijkt dan ook vooral te maken te hebben 

met de apparatuur die werd gebruikt, met een verkeerd begrip van wat 

electrostimulatie precies doet, of met een verkeerd onderzoeksopzet. Hier komen 

we in ons volgend artikel nog op terug. 

Training 

De training in Antwerpen verloopt alleen of met een partner – er staan maar 

twee machines. Omdat de instructeur altijd aanwezig is, voelt een sessie ook veel 

meer aan als personal coaching dan als een bezoek aan de fitness. Wij waren 

verbaasd van de eerste resultaten, maar ook daarover veel meer in het volgende 

deel uit deze reeks. Alvast tot dan! 

Dirk Vandereyken 
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