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Occlusietraining 

Kaatsu- training, ‘blood flow restriction training’ en occlusietraining zijn synoniemen voor 
een krachttrainingsmethode die zijn oorsprong vindt in Japan, waar het in de jaren zestig en 
zeventig ontwikkeld is. Sinds een aantal jaren zien we deze methode vaker gebruikt worden 
in westerse landen. Bodybuilders en topsporters gebruiken deze vorm van trainen en ook 
fysiotherapeuten zetten het steeds meer in om een toename in kracht te krijgen. De 
wetenschappelijke literatuur over occlusietraining is de laatste vijf jaar dan ook in omvang 
toegenomen (3) (4) (5) (6). 

 

Afbeelding 2: occlusietraining met manchet en een drukmeter (bron: Wonders J.) 

Tijdens occlusietraining wordt er middels een manchet gevuld met lucht om het bovenbeen 
of de bovenarm getraind. De manchet minimaliseert de veneuze bloedstroom en vermindert 
de arteriële bloedstroom. Aangeraden wordt om de bloedvaten voor 50-80% af te sluiten 
(4). Om dit zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen, kan het best gebruikgemaakt 
worden van manchetten met een drukmeter. De druk tijdens de oefening moet voor de 
armen tussen de 100 en 220 mm Hg en voor de benen tussen de 150 en 250 mm Hg zitten 
om tot de gewenste afsluiting van 50-80% te komen (5). De druk en dus de mate van 
afsluiting moet per individu bepaald worden afhankelijk van de breedte van de manchet en 
de omvang van het ledemaat. Toename in spierkracht wordt verkregen als er twee tot drie 
keer per week getraind wordt met een licht gewicht (20-40% van het geschatte 1RM) 
gedurende minimaal zes weken (4). De meest optimale trainingsparameter is één set van 30 
herhalingen en drie sets van 15 herhalingen met 30 seconden rust tussen de sets en opbouw 
in gewicht en druk gedurende zes weken (3). 
De toename in kracht tijdens occlusietraining wordt verklaard door het zuurstoftekort en de 
zwelling die ontstaan in de spieren, waardoor sneller vermoeidheid en verzuring optreden, 
wat na herstel zal leiden tot spiergroei (2) (3).  


