
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Aerobic exercise capacity in post-polio syndrome

Voorn, E.L.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Voorn, E. L. (2015). Aerobic exercise capacity in post-polio syndrome. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/aerobic-exercise-capacity-in-postpolio-syndrome(7bc50b1b-8d71-49b7-9abf-dd41a3742af7).html


Summary / Samenvatting

ENGLISH SUMMARY & NEDERLANDSE SAMENVATTING

S
S



114

Sumarry

ENGLISH SUMMARY
Individuals with post-polio syndrome (PPS) report fatigue and a decline in their func-

tional abilities, especially walking outdoors, standing, and climbing stairs, as their major 
problems. Besides loss of muscle mass, an important factor that is assumed to contribute 
to the symptoms of fatigue and increased difficulties in performing sustained activities is 
the severely diminished aerobic capacity found in these patients. Aerobic capacity is de-
fined as the (maximum) amount of oxygen the body can use during a specified period of 
exercise. It is a function both of cardiorespiratory performance and the maximum ability to 
remove and utilize oxygen from circulating blood in the muscles.

The general aim of this thesis was to expand the body of knowledge on the aerobic 
capacity of individuals with PPS. The studies described in this thesis were designed based 
on the assumption that, besides a reduced muscle mass, deconditioning contributes to the 
severely diminished aerobic capacity found in many of these patients. This deconditioning 
may result from two factors, the disease process itself and a sedentary lifestyle. While the 
disease process itself is irreversible, deconditioning as a consequence of a sedentary life-
style may well be treated by increasing physical activity in daily life or by following exercise 
programs.

The first objective was to investigate whether besides the reduced muscle mass, altered 
intrinsic properties of the muscle fibers and peripheral circulation result in early muscle fa-
tigue, thereby contributing to the limited aerobic capacity in these individuals. The second 
objective was to obtain more knowledge about aerobic exercise in PPS: in particular on 
determining the appropriate individual training intensity and evaluating the effectiveness 
of an aerobic exercise intervention in the FACTS-2-PPS trial. These topics were introduced 
in chapter 1.

Knowledge about the origin of muscle fatigue in PPS is presently limited. Muscle fatigue 
depends on several factors that may reside in the brain or spinal cord (central fatigue), and/
or in the muscles themselves (peripheral fatigue). Based on the muscular adaptations that 
have been described in PPS, it seems likely that mainly peripheral mechanisms, such as the 
muscle’s aerobic capacity, fiber type composition and capillary supply, are involved in mus-
cle fatigue. Investigation of contractile properties can therefore help to understand the or-
igin of fatigue. These can be investigated by electrically evoked muscle contractions; an ex-
perimental condition that completely removes central mechanisms. Despite the frequent 
use of electrically evoked muscle contractions to assess contractile properties only limited 
information is available about the reliability of these measures. The results described in 
chapter 2 showed that the assessment of contractile properties, as obtained from elec-
trically evoked contractions, is sufficiently reliable to distinguish individuals with PPS with 
different fatigue resistance of the knee extensor muscles from each other, and, to evaluate 
changes over time following interventions.

The results from the study described in chapter 3 did not support the assumption of 
deconditioning of the remaining muscle mass in individuals with PPS. The objective of this 
study was to investigate fatigue resistance of the knee extensor muscles in individuals with 
PPS during electrically evoked contractions in comparison with healthy subjects in the same 
age range. The rate of fatigue appeared to be comparable in both groups, both in the situa-
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tion with intact situation and when the blood flow was occluded. Moreover, there were no 
differences in favor of the healthy subjects with respect to the recovery of fatigue, which 
depends to a great extent on the aerobic capacity of the muscle fibers. Contrary to muscle 
biopsies from individuals with PPS showing a reduced capillary supply and aerobic enzyme 
activity, these results argue against an impaired blood flow or reduced aerobic capacity of 
the muscle fibers. Despite the findings suggesting that aerobic muscle capacity in PPS does 
not differ from healthy individuals, a marked variability was observed, underscoring the 
heterogeneity in muscle function between individuals. Hence, aerobic metabolism may be 
reduced in part of the individuals with PPS as well as in part of the healthy adults, and exer-
cise programs aimed at reducing muscle fatigue in this subgroup might therefore be useful.

Although the evidence base is limited, physical therapy recommendations for individ-
uals with PPS include aerobic exercise. The studies that have been conducted so far show 
inconsistent results, which may, at least in part, be explained by the limited methodological 
quality of most studies. Another important factor explaining the inconsistent results may 
relate to the problems therapists experience when designing training schedules for individ-
uals with PPS; exercise levels should be sufficiently intense to stimulate a training effect, 
yet avoid muscular overload. The anaerobic threshold (AT), a direct indicator of someone’s 
aerobic capacity, may be useful to overcome this problem. The AT is widely used for set-
ting target intensity for aerobic training, and is usually assessed through graded maximal 
exercise testing. In PPS, maximal exercise testing is not feasible in all individuals because 
performance is often symptom-limited. Furthermore, maximal exercise may provoke mus-
cle complaints and excessive fatigue, with a prolonged recovery, and should therefore be 
avoided. In chapter 4 it was shown that submaximal incremental exercise testing can be 
used for assessment of the AT in most individuals with PPS who can cycle on a cycle ergom-
eter. Furthermore, current guidelines for training intensity prescription based on ratings 
of perceived exertion (RPEs) corresponded better to the AT than prescription based on 
estimated heart rate reserve (HRR). Considering this, if the AT cannot be identified (e.g., 
because gas analysis equipment is not available), training prescription should preferably be 
based on RPEs, rather than on a fixed percentage of the estimated HRR for the entire study 
group, offering a more individualized target for aerobic training in PPS. 

Based on the knowledge that current evidence regarding exercise therapy in PPS is re-
stricted to studies of limited methodological quality, the FACTS-2-PPS trial was designed. 
FACTS-2-PPS (Fitness And Cognitive behavioral TherapieS for Fatigue and ACTivitieS in Post-
Poliomyelitis Syndrome) is a multicenter randomized controlled trial (RCT), in which the 
effectiveness of exercise therapy (ET) and cognitive behavioral therapy (CBT) was studied 
on fatigue, daily activities and health related quality of life in patients with PPS. The results 
of the trial were described in chapter 5, showing that ET nor CBT is superior to usual care in 
reducing fatigue in severely fatigued individuals with PPS. 

Another important finding of the FACTS-2-PPS trial was that cardiorespiratory fitness did 
not improve through the high intensity home-based aerobic exercise program. The study 
described in chapter 6 explored reasons for the lack of efficacy by quantifying training 
dose and evaluating the effect of the training program on muscle function. Results showed 
that, despite high attendance rates, individuals with PPS seem unable to adhere to a high 
intensity home-based aerobic training program on a cycle ergometer. Participants trained 
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around the AT most of the time, but the program did not result in an improved aerobic ca-
pacity as muscle function nor cardiorespiratory fitness increased. Together with the results 
from chapter 3 this raises the question whether the muscles of the lower extremities in the 
studied population were, apart from the reduced muscle mass, deconditioned. Possibly, 
the involved muscles were already adapted considerably in response to the relative higher 
loading during daily life activities, limiting the potential for muscular adaptations.

The final chapter, chapter 7, summarized and discussed the most important findings of 
the thesis, together with some methodological considerations. The results of studies were 
put into a clinical perspective and recommendations for future research were made.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Mensen met het post-polio syndroom (PPS) rapporteren vermoeidheid en een ach-

teruitgang in functioneren, in het bijzonder (buiten) lopen, staan, en traplopen, als hun 
belangrijkste problemen. Dit kan voor een groot deel verklaard worden door een vermin-
derde spiermassa. Een andere factor die een belangrijke rol lijkt te spelen is de verminder-
de aerobe capaciteit. De aerobe capaciteit is gedefinieerd als de (maximale) hoeveelheid 
zuurstof die het lichaam gedurende een bepaalde periode kan gebruiken. Dit proces wordt 
bepaald door de capaciteit van het cardiorespiratoire systeem en het vermogen van (spier)
cellen om zuurstof aan de bloedcirculatie te onttrekken en te gebruiken.

Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te verkrijgen in de verminderde ae-
robe capaciteit die bij veel mensen met PPS wordt gevonden. We weten reeds vanuit de 
literatuur dat de aerobe capaciteit minder is doordat er bij mensen met PPS (veelal) sprake 
is van een verminderde spiermassa. De onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van 
dit proefschrift zijn gebaseerd op de aanname dat naast een verminderde spiermassa, de-
conditionering van de resterende spiermassa ook bijdraagt aan de verslechterde aerobe 
capaciteit in PPS. Deze deconditionering kan het gevolg zijn van een aantal factoren waar-
onder het ziekteproces zelf en een inactieve leefstijl. Daar waar het ziekteproces zelf onom-
keerbaar is, kan deconditionering als gevolg van een inactieve leefstijl mogelijk behandeld 
worden door een toename van fysieke activiteiten in het dagelijks leven of door middel van 
het volgen van een aeroob trainingsprogramma.

De eerste doelstelling van dit proefschrift was om na te gaan in hoeverre veranderde 
contractiele eigenschappen van de resterende spiervezels en aanpassingen van de perifere 
circulatie resulteren in vervroegde spiervermoeidheid en daarmee bijdragen aan de ver-
slechterde aerobe capaciteit van mensen met PPS. De tweede doelstelling was om meer 
kennis te vergaren over aerobe training bij mensen met PPS. In het bijzonder zijn we in-
gegaan op het bepalen van de individuele intensiteit voor aerobe training en het evalue-
ren van de effectiviteit van een aeroob trainingsprogramma. Dit trainingsprogramma was 
onderdeel van een grote gerandomiseerde gecontroleerde studie; de FACTS-2-PPS studie. 
Deze onderwerpen werden geïntroduceerd in hoofdstuk 1.

Er is tot op heden weinig bekend over de oorzaak van spiervermoeidheid bij mensen 
met PPS. Bekend is dat spiervermoeidheid afhankelijk is van meerdere factoren die hun 
oorsprong vinden in het brein of zenuwstelsel (centrale vermoeidheid) en/of in de spieren 
zelf (perifere vermoeidheid). In de literatuur zijn reeds veel aanpassingen op spierniveau 
beschreven bij mensen met PPS. Op basis hiervan lijkt het aannemelijk dat de oorzaak voor 
spiervermoeidheid in PPS vooral gezocht moet worden in perifere mechanismen, zoals 
de aerobe spiercapaciteit, spiervezeltype samenstelling en capillarisatie. Het bestuderen 
van contractiele eigenschappen kan daarom helpen om meer inzicht te verkrijgen in de 
oorzaak van spiervermoeidheid. Contractiele eigenschappen kunnen worden bestudeerd 
d.m.v. elektrisch gestimuleerde spiercontracties, een methode waarbij centrale mecha-
nismen van vermoeidheid kunnen worden uitgeschakeld. Ondanks veelvuldig gebruik van 
elektrisch gestimuleerde contracties om contractiele eigenschappen te bepalen is er nog 
weinig bekend over de betrouwbaarheid van uitkomstmaten die bepaald worden d.m.v.  
deze methodiek. De resultaten beschreven in hoofdstuk 2 laten zien dat het bepalen van 
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contractiele eigenschappen d.m.v. elektrisch gestimuleerde spiercontracties voldoende 
betrouwbaar is om mensen met PPS met verschillende contractiele eigenschappen van el-
kaar te onderscheiden. Ook veranderingen over de tijd of als gevolg van interventies kun-
nen voldoende betrouwbaar worden gemeten.

De resultaten beschreven in hoofdstuk 3 sluiten niet aan bij de aanname dat er sprake 
zou zijn van deconditionering van de resterende spiermassa in mensen met PPS. Het doel 
van deze studie was om de weerstand tegen vermoeidheid van de knie extensoren, d.m.v. 
elektrisch gestimuleerde contracties, te bepalen bij mensen met PPS en deze te vergelijken 
met gezonde mensen van dezelfde leeftijd. Het verloop van de spiervermoeidheid bleek 
vergelijkbaar in beide groepen, zowel in de situatie waarin de bloedcirculatie intact was als 
in de situatie waarin de bloedcirculatie geoccludeerd was. Bovendien herstelden mensen 
met PPS niet langzamer na vermoeidheid t.o.v. gezonden. Het herstel wordt in grote mate 
bepaald door de aerobe capaciteit van de spiervezels. In tegenstelling tot eerdere bioptstu-
dies bij mensen met PPS waarin een verlaagde capillaire dichtheid en verminderde aerobe 
enzymactiviteit werden gevonden, zijn er op basis van deze resultaten dus geen duidelijke 
aanwijzingen voor deconditionering van de resterende spiermassa in PPS. Desondanks was 
er sprake van een grote variabiliteit, wat de heterogeniteit van de PPS populatie bevestigt. 
Dit duidt erop dat de aerobe spiercapaciteit wel degelijk verslechterd is in een deel van de 
mensen met PPS, maar ook in een deel van de gezonde mensen. In deze subgroep zouden 
interventies gericht op spiervermoeidheid mogelijk tot klachtenvermindering kunnen lei-
den.

Er is tot op heden onvoldoende bewijs voor de effectiviteit van aerobe training in PPS. 
Desondanks maakt aerobe training onderdeel uit van de fysiotherapie richtlijnen. De stu-
dies die tot nu toe zijn uitgevoerd laten tegenstrijdige resultaten zien. Dit lijkt in ieder ge-
val deels verklaard te kunnen worden door de beperkte methodologische kwaliteit van de 
meeste studies die tot dusverre zijn uitgevoerd. Verder onderzoek is daarom noodzakelijk 
om definitieve uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van deze interventie. Een 
andere verklaring voor de inconsistente resultaten zou kunnen liggen in het feit dat fysio-
therapeuten problemen kunnen ervaren bij het opstellen van trainingsprogramma’s voor 
mensen met PPS: de trainingsintensiteit moet voldoende hoog zijn om een effect te be-
werkstelligen, terwijl anderzijds de trainingsintensiteit niet te hoog mag zijn i.v.m. het risico 
op overbelasting. De anaerobe drempel, een directe indicator van iemands aerobe capaci-
teit, biedt mogelijk een oplossing. De anaerobe drempel wordt reeds veelal toegepast voor 
het bepalen van de trainingsintensiteit bij gezonden en mensen met andere chronische 
aandoeningen. Een probleem is echter dat de anaerobe drempel normaliter bepaald wordt 
a.d.h.v. een maximale inspanningstest. Bij mensen met PPS wordt maximale inspanning 
echter afgeraden i.v.m. het mogelijke risico op overbelasting. In hoofdstuk 4 werd aange-
toond dat het, bij de meeste mensen met PPS, mogelijk is de anaerobe drempel te bepalen 
a.d.h.v. een submaximale inspanningstest op een fietsergometer. Daarnaast bleek dat de 
aanbevolen intensiteit beter overeenkomt met de anaerobe drempel wanneer deze be-
paald wordt op basis van de ervaren mate van inspanning (Borgschaal) dan wanneer deze 
bepaald wordt op basis van een vast percentage van de geschatte maximale hartslag. Als 
het niet mogelijk is de anaerobe drempel te bepalen (bijvoorbeeld omdat de ademgasana-
lyse apparatuur niet beschikbaar is), dan dient de intensiteit dan ook bij voorkeur voorge-
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schreven te worden op basis van de ervaren mate van inspanning.
Gebaseerd op het feit dat het huidige bewijs voor fysieke training bij mensen met PPS 

gelimiteerd is tot studies van een beperkte methodologische kwaliteit, is de FACTS-2-PPS 
studie ontwikkeld. Dit is een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie waarin 
de effectiviteit is onderzocht van fysieke training en cognitieve gedragstherapie op ver-
moeidheid, dagelijkse activiteiten, en de kwaliteit van leven bij mensen met PPS. De resul-
taten van deze studie werden beschreven in hoofdstuk 5 en lieten zien dat fysieke training 
noch cognitieve gedragstherapie een positief effect had op vermoeidheid, dagelijkse activi-
teiten, en de kwaliteit van leven vergeleken met de gebruikelijke zorg bij mensen met PPS.

Een andere belangrijke bevinding van de FACTS-2-PPS studie was dat de cardiorespira-
toire fitheid niet verbeterde als gevolg van het trainingsprogramma. In hoofdstuk 6 heb-
ben we een studie beschreven waarin we op zoek zijn gegaan naar mogelijke verklaringen 
voor het uitblijven van trainingseffecten. Dit hebben we gedaan door de daadwerkelijke 
trainingsbelasting te kwantificeren en de effecten van het trainingsprogramma op de spier-
functie te evalueren. De resultaten lieten zien dat, ondanks een hoge therapietrouw, men-
sen met PPS niet in staat lijken een hoog intensief trainingsprogramma op een fietsergo-
meter te volgen. Deelnemers bleken het grootste deel van de trainingsperiode wel actief 
te zijn geweest op intensiteiten rond de anaerobe drempel. Desondanks vonden we geen 
verbetering van de aerobe capaciteit; er bleek geen toename van de cardiorespiratoire 
fitheid noch verbeterde de (aerobe) spierfunctie. Samen met de resultaten van hoofdstuk 
3 werpt dit de vraag op in hoeverre er, binnen de onderzochte populatie, sprake was van 
deconditionering van de resterende spiermassa. Mogelijk waren de betrokken spieren (van 
de onderste extremiteiten) reeds optimaal geadapteerd als gevolg van de relatief hoge be-
lasting tijdens activiteiten in het dagelijks leven. Dit beperkt wellicht de potentie tot het 
verbeteren van de aerobe capaciteit d.m.v. een vorm van inspanning die gericht is op de 
onderste extremiteiten.

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, werden de belangrijkste bevindingen van dit 
proefschrift samengevat en bediscussieerd, naast de bespreking van enkele methodo-
logische overwegingen. De resultaten werden in een klinisch perspectief geplaatst en er 
werden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek gebaseerd op het werk in dit proef-
schrift.
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Het is fijn om na afloop van mijn promotietraject de gelegenheid te hebben om de men-
sen te bedanken die, ieder op hun eigen wijze, hebben bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit proefschrift. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder benoemen.

Allereerst een woord van dank aan alle patiënten en naasten die hun medewerking 
hebben verleend aan de onderzoeken. Zonder jullie deelname had dit proefschrift in de 
huidige vorm niet tot stand kunnen komen. Hoewel met name de 'fysieke metingen' zo nu 
en dan best intensief waren, waren jullie toch keer op keer bereid naar het AMC of de VU te 
komen. Ik waardeer de energie en tijd die jullie in het onderzoek hebben gestoken en hoop 
oprecht dat de bevindingen van dit proefschrift bijdragen aan een betere behandeling van 
mensen met het post-polio syndroom in de (nabije) toekomst.

Prof. dr. F. Nollet, prof. dr. A. de Haan, dr. A. Beelen en dr. K. Gerrits, Frans, Arnold, Anita 
en Karin, jullie waren als (co-)promotores onmisbaar voor dit project. Het project betrof 
een samenwerkingsverband tussen de afdeling Revalidatie van het AMC en de Faculteit der 
Bewegingswetenschappen van de VU en is een mooi voorbeeld van de koppeling tussen 
fundamenteel en klinisch bewegingswetenschappelijk onderzoek. De betrokkenheid van 2 
promotores alsmede 2 co-promotores vanuit verschillende disciplines is mijns inziens dan 
ook van absolute meerwaarde geweest voor het slagen van dit zeer interessante, mooie en  
bovenal uitdagende project.

Beste Frans, één van de belangrijkste lessen die ik van jou heb meegekregen is het 
belang van oplossingsgericht denken. Daar waar anderen veelal geneigd zijn hun aandacht 
te blijven richten op het probleem, schakel jij vrijwel direct over naar het nadenken over 
mogelijke oplossingen. Een constructieve werkwijze, die zonder twijfel heeft bijgedragen 
aan de (relatief snelle) totstandkoming van dit proefschrift. Beste Arnold, ook jouw betrok-
kenheid is van grote waarde geweest voor dit project. Vanuit de VU was je vaak wat meer 
op de achtergrond aanwezig en wist je, daar waar nodig, sturing te geven aan het proces. Ik 
waardeer jouw enthousiasme en optimisme en wil je bedanken voor het vertrouwen dat je 
me hebt gegeven. Beste Anita, met jou heb ik de afgelopen jaren zonder twijfel het meest 
intensief samengewerkt. Je bent een wetenschapper pur sang en ik voel me verwant met 
jouw kritische denkwijze. Ik heb genoten van onze inhoudelijke discussies waarbij jij er, als 
geen ander zorg voor hebt gedragen dat de klinische relevantie van onze bevindingen nooit 
uit het oog werd verloren. Beste Karin, ook bij jou stond en staat de deur altijd open. Ik 
heb veel geleerd van onze inhoudelijke discussies en waardeer het enorm dat je naast alle 
zaken omtrent het promotietraject, oog hebt voor en oprechte interesse toont in andere 
belangrijke zaken daarbuiten.

Beste Fieke, samen waren wij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van 
het FACTS-2-PPS onderzoek. Ik heb onze samenwerking altijd als zeer prettig ervaren. Het 
was fijn om een ‘sparringpartner’ te hebben, niet alleen voor de inhoudelijke discussies, 
maar ook om allerlei andere zaken waar je gedurende een promotietraject tegenaan loopt 
mee te kunnen bespreken. Bedankt voor de fijne samenwerking en heel veel succes ge-
wenst voor de komende (laatste) periode. Ik zie ernaar uit je proefschrift te lezen! Merel, 
bedankt voor het vele organisatorische werk dat jij hebt verzet in het kader van het FACTS-
2-NMD onderzoek. Dit was wellicht niet altijd zichtbaar, maar absoluut noodzakelijk voor 
het slagen van een dergelijk groot onderzoeksproject.

Mijn dank gaat ook uit naar de revalidatieartsen van de deelnemende ziekenhuizen 
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en revalidatiecentra die betrokken waren bij de inclusie van de patiënten: Academisch 
Medisch Centrum Amsterdam, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Radboud Universitair 
Medisch Centrum Nijmegen, Sint Maartenskliniek Nijmegen, Revalidatiecentrum Roessingh, 
Enschede, Revalidatiecentrum de Trappenberg, Huizen, Libra Revalidatie, locatie Leijpark, 
Tilburg en Universitair Medisch Centrum Rotterdam. Ook de bij het FACTS-2-PPS onderzoek 
betrokken behandelaren waren essentieel. In het bijzonder wil ik Ton en Anne-Carien 
bedanken. Als fysiotherapeuten  van de afdeling Revalidatie van het AMC waren jullie zeer 
intensief betrokken bij het onderzoek, niet alleen bij de uitvoering, maar ook bij de opzet. 
Bedankt voor jullie tomeloze inzet en het enthousiasme waarmee jullie je werkzaamheden 
uitvoer(d)en.

Goede randvoorwaarden zijn van groot belang voor de voortgang van onderzoek. Peter 
Verdijk, bedankt dat je vrijwel altijd direct klaar stond wanneer zich problemen voordeden 
met de meetopstelling of met de bijbehorende software.

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. R.H.H. Engelbert, prof. dr. A.C.H. Geurts, 
prof. dr. T.W.J. Janssen, prof. dr. W. van Mechelen, prof. dr. J.H. Ravesloot en prof. dr. M. 
de Visser wil ik bedanken voor de tijd en aandacht die zij hebben besteed aan het lezen en 
beoordelen van dit proefschrift.

Een plezierige werkomgeving is van groot belang en mijn (ex-)collega’s van de afdeling 
Revalidatie hebben hier in hoge mate aan bijgedragen. Bedankt allen voor de lunches, wan-
delingen, (inhoudelijke) discussies, staalbuigsessies en gezellige (kerst)borrels.

Vrienden en (‘schoon-’)familie, Manfred & Lianne, Robert & Anneroos, Ruud, Bert & 
Gerlien, Peter & Özlem, Martin & Jenny, Sander & Janine, veel van jullie zullen waarschijnlijk 
geen duidelijk beeld hebben van waar ik me de afgelopen jaren precies mee bezig heb ge-
houden. Desondanks wil ik jullie bedanken voor alle gezellige activiteiten, etentjes, week-
endjes weg, borrels en vakanties, die een aangename afleiding vormden van de werkzaam-
heden voor mijn promotie. Super dat jullie bij mijn promotie(feestje) aanwezig zijn! Rianne, 
voor jou een speciaal woord van dank. Ik kan me nog goed herinneren hoe jij jezelf aan mij 
voorstelde toen wij elkaar voor het eerst zagen. “Hoi, ik ben de zus van mijn zus.” Vanaf dat 
moment doe je mij keer op keer beseffen dat je de dingen soms ook niet moeilijker moet 
maken dan ze zijn. Je bent een kanjer!

Beste Jan, hoewel we elkaar niet vaak (genoeg) zien, heb ik die keren dat het er wel van 
komt, elke keer opnieuw het gevoel alsof we elkaar gisteren nog zagen. Beiden hadden we 
denk ik niet voorzien dat onze wegen zo parallel zouden lopen als ze tot nu toe hebben 
gedaan. Ik geniet intens van het uitwisselen van ervaringen en de inhoudelijke discussies 
die we hebben, maar bovenal natuurlijk van het slappe ouwehoeren. Het is een genot jouw 
als vriend te mogen hebben. Beste Tom, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik ergens toch 
wel enigszins jaloers ben op jouw promotieproject. Laten we vooral proberen ons jaarlijkse 
etentje erin te houden, zodat je me op de hoogte kunt houden van alle ontwikkelingen.

Manfred en Robert, ik vind het fantastisch dat jullie naast mij staan als paranimfen tij-
dens de verdediging van mijn proefschrift. Jullie zijn topvrienden en ik hoop dat er nog vele 
gezellige uitjes mogen volgen!

Bert en Andrea, als broer(tje) ben ik trots op waar jullie nu staan. Ondanks dat het niet 
altijd even gemakkelijk is geweest, ben ik dankbaar dat we er voor elkaar waren daar waar 
nodig en sterkt het mij te weten dat we er voor elkaar zullen zijn daar waar het mogelijk in 
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de toekomst nodig zal zijn.
Lieve pa en ma, het gezegde “de appel valt niet ver van de boom” is zonder meer op mij 

van toepassing. Het kan niet anders dan dat jullie 'sportbloed' ook in mijn aderen terecht 
is gekomen. Bedankt voor al het moois dat jullie mij hebben gegeven. Jullie hebben mij ge-
stimuleerd mijn eigen keuzes te maken en mij daarin altijd onvoorwaardelijk gesteund. Ga 
vooral door op de weg zoals jullie die nu zijn ingeslagen! Jullie zijn ongetwijfeld trots op mij, 
maar weet dat ik ook ontzettend trots ben op jullie.

Lieve Marjolein, als geen ander weet jij hoe groot mijn passie is voor de bewegingswe-
tenschappen. Je steunt mij altijd onvoorwaardelijk en het vertrouwen dat je mij geeft vind 
ik geweldig! Ik ben ontzettend dankbaar voor jouw liefde, humor en relativeringsvermogen 
die eraan bijdragen dat ik alle andere (minstens zo) belangrijke zaken in het leven niet uit 
het oog verlies. Je bent een levensgenieter en maakt me gelukkig door me hierin mee te 
nemen. Laten we hopen dat er nog veel moois op ons pad mag komen waar we samen van 
mogen genieten!



125

Dankwoord

D



P



List of publications

P

P



128

List of publications



129

List of publications

P

PEER REVIEWED JOURNALS

1. Voorn EL, Koopman FS, Brehm MA, et al. Aerobic exercise training in post-polio 
syndrome: process evaluation of the FACTS-2-PPS trial. To be submitted.

2. Koopman FS, Voorn EL, Beelen A, et al. RCT on exercise therapy and cognitive be-
havioral therapy to reduce fatigue in post-polio syndrome. Submitted.

3. Voorn EL, Brehm MA, Beelen A, de Haan A, Nollet F, Gerrits KHL. Reliability of con-
tractile properties of the knee extensor muscles in individuals with post-polio syn-
drome. PloS one 2014; 9: e101660.

4. Voorn EL, Gerrits KHL, Koopman FS, Nollet F, Beelen A. Determining the anaerobic 
threshold in post-polio syndrome: comparison with current guidelines for training 
intensity prescription. Arch Phys Med Rehabil 2014; 95: 935–940.

5. Voorn EL, Beelen A, Gerrits KHL, Nollet F, de Haan A. Fatigue resistance of the 
knee extensor muscles is not reduced in post-polio syndrome. Neuromuscul Disord 
2013; 23: 892–898.



C



Curriculum vitae / Portfolio

C

C



132

Curriculum vitae / Portfolio

CURRICULUM VITAE
Eric Lukas Voorn was born in Elburg, the Netherlands, on the 13th of March, 1986. In 

2004 he graduated from secondary school at the Lambert Franckens College in Elburg. 
Between 2004 and 2009 Eric studied Human Movement Sciences at the VU University in 
Amsterdam, specializing in Systems Physiology and Sports. Next to his Master’s degree 
Eric attained the postgraduate teaching diploma in 2009. After graduating, Eric started his 
PhD project ‘Aerobic exercise capacity in post-polio syndrome’ at the department of Reha-
bilitation of the Academic Medical Center in Amsterdam. The research was conducted in 
close corroboration with the Faculty of Human Movement Sciences of the VU University. 
The project was supervised by Prof. dr. Frans Nollet (AMC), dr. Anita Beelen (AMC), prof. dr. 
Arnold de Haan (VU) and dr. Karin Gerrits (VU) and resulted in the current doctoral thesis.

Since 2013 Eric has been a teacher and supervisor in several courses at the Faculty of 
Human Movement Sciences of the VU University in Amsterdam. Besides this, he has been 
involved in developing and teaching of the course ‘Measurements on the Move’ for the 
Faculty of Medicine of the University of Amsterdam. After completion of his PhD project 
Eric will be working as a postdoctoral researcher at the Department of Rehabilitation of the 
Academic Medical Center in Amsterdam.



133

Curriculum vitae / Portfolio

C

PORTFOLIO
PhD student: Eric Voorn
PhD period: December 2009 – January 2015
PhD supervisors: Prof. dr. F. Nollet, Prof. dr. A. de Haan

PHD TRAINING

Year Workload 
(Hours/
ECTS)

General courses
Oral presentation in English. AMC Graduate school 2014 22/0.8
Scientific writing in English. AMC Graduate school 2013 42/1.5
Clinical data management. AMC Graduate school 2013 7.5/0.3
Expert management of medical literature. AMC Graduate 
school

2013 5/0.2

Regression techniques. Department of Epidemiology & 
Biostatistics

2011 35/1.3

Practical biostatistics. AMC Graduate school 2011 32/1.1
Epidemiological research: design and interpretation. De-
partment of Epidemiology & Biostatistics

2011 30/1.1

Basic course in legislation and organization for clinical 
researchers. AMC Graduate school

2010 26/0.9

Specific courses
Clinical exercise physiology. Faculty of Human Movement 
Sciences, VU University

2010 84/3

Presentations
Guidelines for training intensity prescription in PPS 
‘Vereniging van Revalidatie Artsen’ annual meeting, Rot-
terdam, The Netherlands [oral]

2014 14/0.5

Aerobic exercise capacity in post-polio syndrome. Re-
search meeting, AMC, Amsterdam, The Netherlands [oral]

2014 14/0.5

Endurance training in PPS: How to target intensity? PHI’s 
11th International Conference, Saint Louis, United States 
[oral]

2014 14/0.5



134

Curriculum vitae / Portfolio

Determining the anaerobic threshold in post-polio syn-
drome: comparison with current guidelines for training 
intensity prescription. 19th European congress of physical 
and rehabilitation medicine, Marseille, France [oral]

2014 14/0.5

Aerobe training bij NMA: hoe bepaal je de juiste inten-
siteit. Refereeravond Revalidatie, AMC, Amsterdam, The 
Netherlands [oral]

2014 14/0.5

Spiervermoeidheid bij mensen met postpolio. Spierziekte-
congres VSN, Veldhoven, The Netherlands [poster]

2013 14/0.5

Lokaal en algeheel uithoudingsvermogen in PPS. Research 
meeting, AMC, Amsterdam, The Netherlands [oral]

2013 14/0.5

Aerobe training in PPS: hoe bepaal je de juiste intensiteit? 
Plenary session FACTS-2-NMD study group, Utrecht, The 
Netherlands [oral]

2013 14/0.5

Trainingsintensiteit bij patiënten met het post-polio syn-
droom. Neuroteam, AMC, Amsterdam, The Netherlands 
[oral]

2013 14/0.5

Determining the anaerobic threshold in patients with 
post-polio syndrome. Verstoord bewegen, AMC, Amster-
dam, The Netherlands [oral]

2012 14/0.5

Fatigue resistance of the knee extensor muscles in 
post-polio syndrome. ‘Vereniging van Revalidatie Artsen’ 
annual meeting, Noordwijkerhout, The Netherlands [oral]

2012 14/0.5

Fatigue resistance of the knee extensor muscles in 
post-polio syndrome. 17th annual congress of the Europe-
an college of sport science, Bruges, Belgium [oral]

2012 14/0.5

Ervaringen fietstesten FACTS-2-NMD. Plenary session 
FACTS-2-NMD study group, Utrecht, The Netherlands [oral]

2012 14/0.5

Fatigue resistance of the knee extensor muscles in 
post-polio syndrome. Research meeting, AMC, Amster-
dam, The Netherlands [oral]

2012 14/0.5

Determining the anaerobic threshold in patients with 
post-polio syndrome. ‘Vereniging van Revalidatie Artsen’ 
annual meeting, Ermelo, The Netherlands [oral]

2012 14/0.5

Aerobic (muscle) capacity in post-polio syndrome: first 
results. Research meeting, Faculty of Human Movement 
Sciences, Amsterdam, The Netherlands [oral]

2011 14/0.5

How to target aerobic exercise training in polio survivors. 
1st European polio conference, Copenhagen, Denmark 
[oral]

2011 14/0.5



135

Curriculum vitae / Portfolio

C

Aerobic (muscle) capacity in post-polio syndrome: first 
results. Research meeting, AMC, Amsterdam, The Nether-
lands [oral]

2011 14/0.5

Aerobic (muscle) capacity in post-polio syndrome (research 
proposal). Research meeting, Faculty of Human Movement 
Sciences, Amsterdam, The Netherlands [oral]

2010 14/0.5

Aerobic (muscle) capacity in post-polio syndrome (research 
proposal). Plenary session FACTS-2-NMD study group, 
Utrecht, The Netherlands [oral]

2010 14/0.5

Aerobic (muscle) capacity in post-polio syndrome (research 
proposal). Research meeting, AMC, Amsterdam, The Neth-
erlands [oral]

2010 14/0.5

(Inter)national conferences
‘Vereniging van Revalidatie Artsen’ annual meeting, No-
vember 6–7 , 2014, Rotterdam, The Netherlands

2014 16/0.6

2nd European polio conference, June 25–27, 2014, Amster-
dam, The Netherlands

2014 24/0.9

PHI’s 11th International Conference, June 1–3, 2014, Saint 
Louis, United States.

2014 24/0.9

19th European congress of physical and rehabilitation 
medicine, May 26–31, 2014, Marseille, France

2014 16/0.6

4th Symposium Verstoord Bewegen,  November 26, 2013, 
AMC, Amsterdam, The Netherlands

2013 4/0.1

 3rd  Symposium Verstoord Bewegen,  November 22, 2012, 
AMC, Amsterdam, The Netherlands 

2012 4/0.1

‘Vereniging van Revalidatie Artsen’ annual meeting, No-
vember 1–2 , 2012, Noordwijkerhout, The Netherlands

2012 16/0.6

17th annual congress of the European college of sport 
science, July 4–7, 2012, Bruges, Belgium 

2012 32/1.1

2nd Symposium Verstoord Bewegen, April 24, 2012, AMC, 
Amsterdam, The Netherlands

2012 4/0.1

‘Vereniging van Revalidatie Artsen’ annual meeting, No-
vember 3–4 , 2011, Ermelo, The Netherlands

2011 16/0.6

1st European polio conference, August 31–September 2, 
2011, Copenhagen, Denmark

2011 24/0.9

Other 
Plenary session FACTS-2-NMD study group, May 2014 2014 4/0.1



136

Curriculum vitae / Portfolio

Regionale refereeravonden revalidatiegeneeskunde, AMC, 
January 2014

2014 4/0.1

Plenary session FACTS-2-NMD study group, April 2013 2013 4/0.1
Plenary session FACTS-2-NMD study group, March 2012 2012 4/0.1
Regionale refereeravonden revalidatiegeneeskunde, AMC, 
January 2012 

2012 4/0.1

Plenary session FACTS-2-NMD study group, March 2011 2011 4/0.1
2nd Annual MOVE Research meeting, October 2010 2010 4/0.1
Plenary session FACTS-2-NMD study group, March 2010 2010 4/0.1
Meeting VVBN interessegroep Revalidatie, February 2010 2010 4/0.1

TEACHING

Year Workload 
(Hours/
ECTS)

Teaching, supervising and tutoring
Workshop. Exercise – from theory to practice. 2nd Europe-
an polio conference, Amsterdam, The Netherlands

2014 24/0.9

Developing and teaching of the course “Measurements on 
the Move”, Faculty of Medicine, University van Amster-
dam, Amsterdam, The Netherlands

2013/
2014

328/11.7

Tutor in the course “Academic Exploration”, Faculty of 
Human Movement Sciences, VU University, Amsterdam, 
The Netherlands 

2013 12/0.4

Supervisor in the course “Bachelor Thesis”, Faculty of Hu-
man Movement Sciences, VU University, Amsterdam, The 
Netherlands

2013 43/1.5

Teacher in the course “Exercise Physiology”, Faculty of 
Human Movement Sciences, VU University, Amsterdam, 
The Netherlands

2013/
2014

16/0.6

Practical supervisor in the course “Applied Exercise Physi-
ology”, Faculty of Human Movement Sciences, VU Univer-
sity, Amsterdam, The Netherlands

2013 24/0.9


