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Situering: 

Driekwart van de mensen heeft in zijn/haar leven te maken met pijnklachten van musculoskeletale 

aard. Door demografische veranderingen en een toename van sedentaire levensstijl, neemt de 

omvang van deze problematiek alsmaar toe en gaat vaak gepaard met comorbiditeit. In deze context 

werkt de cluster MSK vaak samen met ander clusters binnen het REVAL Rehabilitation Research 

Center, nl met de cluster CRI (Prof. Dr. B. Op ’t Eijnde, Prof. Dr. D. Hansen, Dr. I. Wens) en met de 

cluster neurologie (Prof. Dr. P. Feys). Musculoskeletale aandoeningen zijn momenteel 

verantwoordelijk voor 50% van werk absenteïsme. In deze context is onderzoek naar 

musculoskeletale aandoeningen van groot maatschappelijk belang.  

 

 



Onderzoeksactiviteiten 

Expertise van de musculoskeletale onderzoeksgroep betreft onderzoek in: 

 sport-gerelateerde weefselschade en herstelmechanismen 

 technologie ondersteunde revalidatie (robotica, sensor systemen, apps), zoals: evaluaties van 

trainingsconcepten in combinatie met technologie, het bestuderen van onderliggende 

werkingsmechanismen, technologie als evaluatiemethode voor motorische controle en 

behandelvoortgang  

 het begeleiden en evalueren van hoge intensiteitstraining bij musculoskeletale aandoeningen 

 evaluatie van bewegings- en spieractivatiepatronen ter optimalisatie van diagnose, prognose, 

en behandelingsstrategieën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onderzoek naar de  contractiele eigenschappen, naar de morfologische karakteristieken 

(typering, satellietcelproliferatie,…), en naar de metabole activiteiten (inflammatoire markers 

en spierenzymen) van skeletspieren (op spier en spiervezel niveau) tijdens en na interventies 

 

 

Gebruikte methoden/technieken:   

Er wordt gebruik gemaakt van volgende onderzoeksmethoden: Accelerometrie/IMU (inertial 

measurement unit), 3D bewegingsregistratie, elektromyografie, spierbiopsie (immunohistochemie), 

in vitro spiercelactivatie (statisch en dynamisch), dynamometrie (BIODEX), cardiorespiratoire fitness 

(Jaeger, Oxycon), lichaamssamenstelling (DEXA scan), bloedanalyses (inflammatoire parameters en 



spierenzymes). Voor de expertise met betrekking tot de hoge intensiteitstraining en evaluatie van 

cardiorespiratoire profielen wordt samengewerkt met de onderzoeksgroep cardiorespiratoire en 

inwendige aandoeningen (Prof. B. Op ’t Eijnde, Dr. I. Wens, Prof. D. Hansen,) en met het 

sportmedisch adviescentrum ADLON (Prof. B. Op ’t Eijnde). 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Valorisatie en dienstverlening: 

De onderzoeksexpertise in technologie ondersteunde revalidatie wordt gevaloriseerd via het 

adviescentrum revalidatietechnologie, waar complexe evaluaties op activiteiten-/ participatieniveau 

en cursussen/advies rond technologiegebruik voor therapeuten/artsen en hun patiënten in 

dienstverlenend verband worden aangeboden. Verder is er een nauwe samenwerking met bedrijven. 

 

Samenwerkingsverbanden: 

De onderzoeksgroep Musculoskeletaal Onderzoek werkt samen met een aantal regionale, nationale, 

en internationale partners. Het betreft zowel zorginstellingen, bedrijven, als universitaire 

instellingen. Regionaal wordt samengewerkt met: Mobile Health Unit (Universiteit Hasselt, Dr.Valerie 

Storms & Dr. Lars Grieten), Expertisecentrum Digitale Media (Universiteit Hasselt, Prof. K. Coninx & 

Prof. M. Haesen), Jessa Ziekenhuis (Dienst Fysische Geneeskunde, Dr. G. Claes & Dr. X. Huybrechts), 

Ziekenhuis Oost Limburg (Dr. K. Corten), IMOB (Dr. A. Neven). Nationaal wordt ondermeer 

samengewerkt met Katholieke Universiteit Leuven (Prof. K. Desloovere, Prof. I. Jonkers, Prof. S. 

Brumagne), ULG (Prof. Dr. C. Demoulin), PXL (Dr. A. Spooren). Internationaal wordt samengewerkt 

met Technische Universiteit Eindhoven (NL, Prof. P. Markopoulos, Prof. W. Chen),  met Universiteit 

Maastricht (NL, Prof. Dr. Henk Seelen), en met ETH Zurich (Dr. Ellen Jaspers).  

 


