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Vakblad voor specialisten in beweging

nr. 2 | 2019 - jaargang 73 Terug 
Het kostte me deze keer weinig moeite om een onderwerp voor dit stukje te 
bedenken. Ik kon er eenvoudigweg niet om heen: Tiger is terug! Als u dit leest, 
is het al weer zo’n twee weken geleden dat hij voor de vijfde keer het groene 
jasje mocht aantrekken. Maar grote kans dat het, vooral in de VS, nog steeds het 
gesprek van de dag is. 
Vrijwel iedereen kent zijn verhaal, dat hoeft hier niet herhaald te worden. Alsof 
Zeus van de Olympus was gevallen en nu, na elf jaar ploeteren, opnieuw de top 
heeft bereikt. Maar hij is wel wat veranderd, is niet langer onaantastbaar, heeft 
menselijke trekjes gekregen. Dat maakt de mythe alleen maar mooier.
In hetzelfde weekeinde deed ook ‘onze’ Epke weer van zich spreken. Op 33-jarige 
leeftijd turnde hij, inmiddels vader geworden, zijn beste rekstokoefening ooit en 
werd hij voor de derde keer Europees kampioen. Hij heeft alles gewonnen wat er 
te winnen valt, zou volgens gewone-mensen-logica kunnen stoppen, maar toch 
gaat hij door. Uit liefde voor de sport, omdat hij voelt dat hij nog steeds beter kan 
worden, de rekstok nog steeds beter leert begrijpen en daar zo enorm van geniet. 
Menselijke trekjes had hij altijd al in overvloed, desondanks begint hij zo lang-
zamerhand ook een mythische status te krijgen.
Twee iconen, ieder op hun geheel eigen wijze. Wat is sport toch mooi!

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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Kasper Janssen
Hoe voorkom je dat dit je prestaties 
bedreigt? En kun je zelfs na een nor-
male nachtrust nog iets doen voor een 
extra ‘edge’ tijdens je wedstrijd? Ja, 
dat kan: doe een powernap!

Train hard, recover harder, 
 perform better

Intensief trainende sporters hebben 
steeds meer door dat ze ook hard 
moeten herstellen voor prestatie en 
progressie. Zo zijn er de laatste jaren 
allerlei herstelinnovaties en -hypes 
ontstaan: van ijsbad tot compressie-
kleding, zolang het maar het herstel 
bevordert. 
Gelukkig is er de laatste jaren ook veel 
aandacht geweest voor de moeder 
aller herstelinterventies: slaap. Zo 
presenteerde onderzoekster Melanie 
Knufinke recent haar onderzoeks-
resultaten in het proefschrift ‘Sleep 
in elite athletes’.1 Haar belangrijkste 
conclusies: 
-    Topsporters slapen gemiddeld 8 uur 

per nacht. Dat lijkt nog heel wat, 
maar dan blijkt ook dat: 

-    liefst 41% van hen slecht slaapt en
-    ze zich ’s ochtends slechts matig 

uitgerust en alert voelen.
Er is dus werk aan de winkel.  Knufinke 
laat in haar proefschrift zien dat 
gezonde slaaphygiëne (gedrag rondom 
slaap) en lichtregulatie (het dimmen 
van licht in de avond en juist opzoeken 
van licht in de ochtend) veelbelovende 
strategieën zijn om de slaap van top-
sporters te optimaliseren. Ook doet ze 

aanbevelingen voor nieuw onderzoek: 
een interessante interventie ter verbe-
tering van prestaties is de ‘powernap’.

Evidentie voor ‘the power of the 
nap’?

Voor veel topsporters zal dit geen 
verrassing zijn. Zij kennen immers uit 
ervaring ‘the power of the nap’. Ook 
in de wetenschappelijke literatuur is 
evidentie te vinden voor de positieve 
effecten van een dutje overdag. Recent 
heb ik samen met een toproeister die 
geneeskunde studeert een review ver-
richt naar de effecten van powernap-
pen op het herstel en de prestaties van 
topsporters.2 We includeerden zeven 
studies met een beperkt aantal deel-
nemers (n=6 tot n=60) en de metho-
dologische kwaliteit was wisselend. De 
duur van de powernaps varieerde van 
20 tot 90 minuten en ook slaapexten-
sies (verlenging van de nachtrust) wer-
den geïncludeerd. Hieronder bespreek 
ik in het kort de resultaten:
Een slaapextensie van bijna twee uur 
per dag (waaronder powernappen) 
gedurende zes weken gaf bij basket-
ballers een verbetering in sprinttijden, 
reactievermogen, vermogen tot scoren 
(9% verbetering) en POMS (gemoeds-
toestand) scores.
In een andere studie naar slaapex-
tensie (ruim anderhalf uur per dag, 
waaronder powernappen), gedurende 
twee weken, verbeterde bij tennissers 
de nauwkeurigheid van de service  
met 17%.

Prestatiebevorderende effecten van 
de powernap

Je moet hard trainen voor goede prestaties, maar echt sterker 
word je pas tijdens het herstel na inspanning. Toch zijn slaap 
en herstel meestal de sluitpost in onze planning. Ondanks alle 
aandacht voor dit onderwerp in de laatste jaren ontstaat ook bij 
intensief trainende sporters geregeld slaapgebrek. 

PRESTEREN
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Een powernap van 20 minuten in 
de middag gaf bij wielrenners geen 
prestatieverbetering, gemeten met 
een Wingate test (30 seconden voluit 
fietsen op een ergometer). Wel bleek 
powernappen het inslapen licht te 
vertragen.
Powernappen gedurende 25 minuten 
versus systematische ademhaling 
bleek bij sportende studenten geen 
toegevoegde waarde te hebben op de 
sprint-interval snelheid (6x4 secon-
den sprint protocol). Powernappen 
(gemiddeld 26 minuten) als onderdeel 
van een floating sessie (drijvend rus-
ten) van 50 minuten gaf bij Austra-
lische topsporters een positief effect 
op 5 van 16 mood state variabelen.
Powernappen in de middag, geduren-
de maximaal 30 minuten na een korte 
nacht van 4 uur, gaf bij gezonde jonge 
mannen een verbetering op 2 meter en 
20 meter sprinttijden, een verbeterde 
alertheid en verminderde slaperigheid. 
De knijpkracht nam daarentegen af.
Na een trainingssessie in de ochtend 
bleek een full cycle nap (ongeveer 90 
minuten) om 11:30 uur in plaats van 
10:30 uur bij Australische studenten 
de meeste slow wave slaap (nodig voor 
fysiek herstel) te geven. Bovendien 
voelden deze sporters zich beter voor-
bereid op de volgende training.
Tot slot verscheen er na publicatie van 
onze review nog een studie onder Aus-
tralische netballspelers (vergelijkbaar 
met korfbal), die aantoonde dat een 
powernap van slechts 20 minuten drie 
uur voor de wedstrijd een verbetering 
gaf in sprongsnelheid en subjectief 
presteren, zoals beoordeeld door de 
coach.3

Vervolgonderzoek en 
 implementatie

Hoewel we op basis van deze studies 
voorzichtig mogen concluderen dat 
powernappen een positieve invloed 
kan hebben op het herstel en de 
 prestaties van topsporters (zoals 
na een korte nacht, na een zware 
 training, of enkele uren voor een be-
langrijke wedstrijd), is er meer onder-

zoek nodig. Een opmerkelijke obser-
vatie in het promotieonderzoek van 
Knufinke was dat topsporters maar af 
en toe (slechts op 18% van de dagen) 
overdag een powernap doen. Behalve 
dat er behoefte is aan meer onderzoek 
naar de effecten van powernappen, 
valt er dus ook nog winst te behalen 

rondom implementatie van deze 
 interventie in de sport. Tijdens het 
symposium ‘Slaap en sport prestatie’, 
dat eind 2018 op Papendal plaats-
vond4, opperde recovery expert Shona 
Halson (Australian Institute of Sport) 
dat het gaat om ‘nudging’ van beschik-
bare kennis over slaap en herstel.5 

Interview met OranjeLeeuwin  
Liza van der Most na afloop 
van een ‘Sleep 2 Perform’ 
workshop

Wat voor slaper ben je? Ik heb een vast rit-
me, want we trainen elke ochtend rond dezelf-
de tijd en dus moet ik om half 10 bij Ajax zijn. Ik 
ga vrij laat naar bed (24:00 uur) en dan slaap ik 
tot half negen. Dus dan heb ik wel voldoende 
slaap om goed te kunnen trainen. Ik word ’s 
nachts wel regelmatig wakker om naar de wc 
te gaan, dat onderbreekt m'n slaap dus wel 
altijd. Maar ik slaap daarna wel tot de wekker. 

Wat zijn jouw ‘slaapdieven’? Mijn slaapdieven zijn piekeren en plannen in mijn 
hoofd. Dus ik denk wel veel na. Zo van oké, wat moet ik de volgende dag doen? 
Met wie heb ik een afspraak? Dat houdt me wel uit m'n slaap. 

Powernap je? Niet bewust. Ik heb wel eens dat ik na de training thuis kom en op 
de bank ga liggen. Dan val ik eigenlijk wel in slaap. Maar dan heb ik niet bewust 
een klok gezet om 20 minuten te gaan liggen slapen. 

Hoe lang doe je dat dan? Als ik in slaap ben gevallen, probeer ik wel meteen 
weer op te staan, want ik wil het liefst niet overdag slapen (geen diepe slaap).  
Want dat verstoort heel m'n ritme. 

Je wist natuurlijk al het een en ander over slaap en powernappen? Heb 
je nog iets nieuws geleerd? Ik vond de resultaten over powernappen heel erg 
interessant, want daaruit bleek dat de werking heel erg positief is. En dat power-
nappen een goed effect heeft op je lichaam (als topsporter).

Heb je een tip voor andere sporters? Hou een vast ritme, dat helpt mij ook. 
Door gewoon op tijd naar bed te gaan en altijd op dezelfde tijd op te staan. Daar-
door ben ik elke dag fit en weet ik hoe ik me voel.

Wat is je mooiste droom? Dat is voor mij een moeilijke vraag. Maar meestal zijn 
dat wel voetbaldromen. Bijvoorbeeld een wedstrijd waarin ik heel goed speel in een 
heel vol stadion voor het Nederlands elftal. En dat het dan ook nog uit mag komen, 
dat is wel echt heel mooi!

En heb je dan nog een specifieke droom gericht op het WK? Ik hoop natuur-
lijk dat ik in de selectie zit en dat ik mezelf daar kan laten zien!

Liza van der Most (foto: KNVB media)
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RUBRIEK

Gefeliciteerd! Napexpert 

Nu je weet welke nap de beste prestaties geeft, 
kun je er je voordeel mee gaan doen. Hoe doe je dat? 
Probeer eens mijn powernaprecept!

Auteur: @KasperJanssen
www.powernapparadox.nl • www.napatwork.nl • www.powernap2perform.nl

POWERNAPPOSTER A3 HR.pdf   1   31/10/18   13:39
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Nudging is een motivatie techniek 
waarbij mensen subtiel worden ge-
stimuleerd om zich op een gewenste 
wijze te gedragen. Met andere woor-
den: het creëren van een omgeving 
waarin de gemakkelijkste keuzes ook 
de beste keuzes zijn. Bijvoorbeeld door 
het in de kleedkamer ophangen van de 
infographic over slaap en herstel uit 
dit artikel.

Geeft de full cycle nap je een 
beter humeur?

Onderzoekers van de Universiteit 
van Michigan wilden zien hoe een 
middagdutje frustratie en impulsief 
gedrag zou kunnen beïnvloeden.6 
De deelnemers aan hun onderzoek, 
allemaal regelmatige slapers, werden 
verdeeld in twee groepen. Ze kregen 
allemaal een vragenlijst waarin werd 
gevraagd naar hun slaperigheid, 
stemming en impulsiviteit. Ze kregen 
ook een aantal cognitieve taken. Na 
deze eerste test deed de ene groep 
een dutje van 60 minuten, terwijl 
de andere een natuurdocumentaire 
moest bekijken. Nadien voltooiden ze 
dezelfde vragenlijst en taken opnieuw. 
Niet alleen rapporteerden de nappers 
dat ze zich minder impulsief voelden, 
maar ze vertoonden ook meer geduld 
en toewijding om de taken op te 
lossen dan degenen die niet hadden 
gedut. Wellicht dus nog een belang-
rijke reden om na de lunch wat langer 
in bed te duiken, vooral na een korte 
nacht! Stel je het verschil voor tussen 
een teamgenoot die met een kort 
lontje en zonder focus op het veld 
verschijnt versus een teamgenoot die 
staat te popelen om samen met jou de 
strijd aan te gaan. Het is moeilijk te 
kwantificeren, maar er is geen twijfel 
mogelijk dat humeur een aanzienlijke 
invloed kan hebben op je prestaties.

Ook geschikt voor op het werk?

Al in 1995 toonde de NASA aan hoe 
‘strategische dutjes’ de prestaties van 
piloten op langeafstandsvluchten 
verbeterden.7 De bemanningsleden 
werden willekeurig verdeeld in twee 
groepen. De deelnemers in de nap-
groep sliepen gemiddeld bijna 26 
minuten op vluchten langer dan 8 
uur. Aan het einde van het onderzoek 
werd duidelijk dat de nap-groep een 
verbetering van 16% in de mediane 
reactietijden vertoonde. Dat leidde tot 
34% minder fouten tijdens de start en 
de landing. Behalve nuttig voor onze 
(sport)prestaties blijkt powernappen 
dus ook niet onbelangrijk voor onze 
veiligheid op reis. Wellicht is het daar-
om dat ook bedrijven als Rabobank, 
Rijnstate en VUmc hun medewerkers 
tegenwoordig informeren over het nut 
van de powernap op het werk.

Samenvattend
Een goed getimede en optimaal 
uitgevoerde powernap kan in de juiste 
sportsetting helpen om sprintsnel-
heid, reactietijd, alertheid, slaperig-
heid, geduld, focus en geheugen te 
verbeteren. Al deze zaken kunnen 
bijdragen aan een verbeterde presta-
tie. Hoewel er meer onderzoek moet 
worden gedaan naar het verband 
tussen de effecten van powernappen 
en sportieve prestaties, is de beschik-
bare literatuur zeer bemoedigend. Het 
is daarnaast belangrijk om te onthou-

den dat een powernap van slechts 20 
minuten al effectief kan zijn. 
Pas op voor de ‘oeps-ik-sliep’ tussen 30 
en 70 minuten. Vanwege het feit dat 
je wakker wordt uit je diepe slaap zou 
dit de kwaliteit van je slaap ’s nachts 
kunnen verminderen. Ook geeft het 
wakker worden uit diepe slaap tot wel 
een uur lang een ‘katergevoel’. Dat wil 
je natuurlijk ten allen tijde voorkomen 
voor je een wedstrijd in gaat. 
Na een zware ochtendtraining of 
bij serieus slaaptekort kan een full 
cycle nap (rond de 90 minuten) een 
uitkomst zijn. Het is verstandig dit 
te trainen voor je het toepast op een 
wedstrijddag. 
Hoewel de powernap dus een interes-
sante ‘quick fix’ is, blijft een goede 
nachtrust de basis voor optimaal her-
stel en optimale prestaties van (top)
sporters.

PRESTEREN
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Rolmodellen en influencers kunnen 
helpen bij de implementatie van 
powernappen in de sport. Wist je 
bijvoorbeeld dat de voetbalclub Real 
Madrid 81 privéslaapkamers heeft 
als teamfaciliteit? Veel speelsters van 
het Nederlandse vrouwenvoetbal-
team deden bij het succesvolle EK in 
2017 enkele uren voor de wedstrij-
den nog een dutje. En ook basket-
balgrootheden als LeBron James 
doen graag een powernap enkele 
uren voordat ze de arena in gaan.
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TOPSPORT

De Nederlandse mannen behaalden op 
het WK 2018 een achtste plaats. Hoe 
kwam deze prestatie tot stand? Wat 
waren de sterkere en zwakkere punten 
ten opzichte van de rest van de top-8? 
In het eerste deel van dit tweeluik1 

kwamen de antropometrische ken-
merken van de spelers, de service en 
de pass aan de orde. In dit tweede deel 
worden de aanvallende kwaliteiten van 
de ‘lange mannen’ besproken.

Typerend
De aanval is het meest in het oog 
springende onderdeel van het volley-
bal, omdat hiermee de meeste punten 
worden behaald. De smash (spike) is 

wellicht het meest typerend voor het 
spel. Een aanval volgt na een set-up, 
die niet wordt gekwalificeerd omdat 
hiervoor een objectieve score ont-
breekt. In de statistieken wordt het 
resultaat van een aanval genoteerd 
als 1) een punt, 2) een fout (de bal 
wordt in het net, buiten de lijnen of 
in het blok van de tegenstander gesla-
gen) of 3) neutraal (de tegenstander 
verdedigt de bal en er wordt verder 
gespeeld). De efficiency van de aanval 
wordt als volgt berekend:

      (#)-(=/)
(totaal aanvallen)  

= E

In woorden: het aantal gescoorde pun-
ten, minus de som van de eigen aan-
valsfouten (buiten de lijnen of in het 
net geslagen) en de killblocks van de 
tegenstanders, gedeeld door het totale 
aantal aanvallen. De kwaliteit van de 
aanval kan daarnaast ook worden uit-
gedrukt in scoringspercentage (%#): 
het aantal gescoorde punten gedeeld 
door het totale aantal aanvallen.
De aanval die direct na de eerste 
pass wordt gespeeld is de zogeheten 
side-out aanval. Als de rally na deze 
eerste aanval voortduurt, volgt een 
aanval uit een verdedigende actie: 
de rally aanval. In de statistieken 
wordt onderscheid gemaakt tussen 
beide  situaties. Daarnaast zijn er drie 
aanvallende posities/functies in het 
veld: de passer-loper, de middenblok-
keerder en de diagonaal aanvaller. 

Internationaal mannenvolleybal 
anno 2018
Trends en benchmarks (deel 2)

Arne Hendriks

foto's: FIVB

Wat moet een volleybalteam (of moeten spelers op specifieke 
posities) kunnen om de beste van de wereld te worden? Aan  
de hand van wedstrijdstatistieken zijn objectieve ‘benchmarks’ 
bepaald die anno 2018 gelden in de internationale top. Ze 
maken trends zichtbaar waarop trainers en coaches zullen 
moeten inspringen.

Figuur 7 | Efficiency en scoringspercentage voor de side-out aanval van de top-8 WK 

teams als geheel. 
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De resultaten voor deze drie posities 
worden in de analyses eveneens uit-
gesplitst.

Side-out aanval
De efficiency van de Nederlandse 
side-out aanval is 55%, met een 
scoringspercentage van 39% (zie 
 figuur 7). De beste landen halen hier 
56-59% als efficiency en 42-44% als 
scoringspercentage. Alleen Servië, dat 
als vierde eindigde, scoort op beide 
parameters lager dan Nederland. De 
cijfers verschillen sterk per positie. 
De cijfers van de beste twee spelers 
per positie per land geven een goed 
beeld van de kracht van de aanval.

Middenblokkeerders
Gemiddeld halen de middenblok-
keerders (zie figuur 8) bij de side-out 
aanval een efficiency van 50% (SD = 
14%) en een scoringspercentage van 
62% (SD = 8%). Voor Nederland kun-
nen Parkinson en Diefenbach in dit 
aanvalsgeweld meekomen. Daarnaast 
valt Thomas Koelewijn positief op 
door het kleine verschil (3%) tussen 
efficiency en scoringspercentage. Dit 
is erg goed en komt vooral door zijn 
goede efficiency score (56%). Opval-
lend detail is dat Diefenbach met zijn 

1,95 meter de kleinste middenblok-
keerder is. Zijn spikehoogte is 3,42 
meter. Parkinson hoort bij de mid-
denblokkeerders die de bal het hoogst 
raken, zijn spikehoogte is 3,53 meter.

Passer-lopers
Bij de passer-lopers zien we een 
opvallend detail bij de Nederlandse 
spelers: de mannen die passend erg 
goed scoren (zie deel 1 van dit arti-

kel), zijn relatief slecht in de aanval 
vergeleken met de top 8 van het WK. 
De twee andere passer-lopers, Thijs 
ter Horst en Maarten van Garderen, 
zijn juist de beste passer-lopers in de 
side-out aanval. Gemiddeld (zie figuur 
9) hebben de passer-lopers in de top-
8 een efficiency van 37% (SD = 11%) 
en een scoringspercentage van 54% 
(SD = 7%). Thijs en Maarten zitten 
hier ruim boven, met een efficiency 

Figuur 8 | Efficiency en scoringspercentage voor de side-out aanval van de midden-

blokkeerders van de top-8 landen op het WK 2018. 

Figuur 9 | Efficiency en scoringspercentage voor de side-out aanval van de passer-lopers 

van de top-8 landen op het WK 2018. 
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TOPSPORT

van respectievelijk 41% en 53%. 
Ook qua scoringspercentage doen ze 
het beiden goed ten opzichte van de 
internationale concurrentie, met res-
pectievelijk 58% en 65%.

Diagonaal aanvallers
Voor de aanvallers op de diagonaal 
positie is de gemiddelde efficiency van 
de side-out aanval (zie figuur 10) 38% 
(SD = 6%) en het gemiddelde scorings-
percentage 54% (SD = 3%). De veel 
geringere spreiding rondom het ge-
middelde ten opzichte van de midden-
blokkeerders en passer-lopers is te ver-
klaren door het feit dat op deze beide 
posities spelers kunnen staan die meer 
blok- respectievelijk passspecialist zijn 

en daarnaast ook aanvallen. Diagonaal 
aanvallers hebben het aanvallen als 
primair specialisme. Dit betekent ech-
ter niet dat het voor diagonaal aanval-
lers gemakkelijk is om een hoge score 
te halen, omdat ze als specialist veel 
‘oplosballen’ krijgen. Ze zijn de puin-
ruimers van het team, waardoor hun 
scoringspercentage niet hoger uitvalt 
dan de aanvallers op de beide andere 
posities. Vanwege hun specifieke rol 
zijn de diagonaal aanvallers vaak de 
sterren van hun team. De Nederlandse 
diagonalen zijn dat zeker ook, maar 
halen wel iets lagere scores dan hun 
buitenlandse collega’s. De vraag of hun 
gemiddeld geringere lengte (zie deel 1) 
hierbij een rol speelt, is op basis van de 
beschikbare cijfers lastig te beantwoor-
den en vraagt nadere analyse.

Rally aanval
Als de side-out aanval wordt verde-

digd, komt het tot een rally en is de 
volgende aanval dus een rally aanval. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
de side-out aanval en de rally aanval 
omdat de aanvalspatronen van elkaar 
verschillen. De gemiddelde efficiency 
(33%, SD = 5%) en het gemiddelde 
scoringspercentage (50%, SD = 3%) 
liggen bij de rally aanval lager dan bij 
de side-out aanval. Nederland scoort 
op dit punt samen met Polen en de 
USA het slechtst (zie figuur 11).

Fouten beperken en kansen 
benutten
Zonder onderscheid te maken tussen 
posities en fase van de rally is het 
interessant om te kijken hoe de effi-
ciency en het scoringspercentage van 
de aanval zich tot elkaar verhouden 
(zie figuur 12). Hoe kleiner het ver-
schil tussen beide parameters, des te 
beter de aanvallers in dienst van het 

Figuur 10 | Efficiency en scoringspercentage voor de side-out aanval van de diagonaal 

aanvallers van de top-8 landen op het WK 2018. 
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team spelen, weinig fouten maken (in 
lastige situaties) en scoren als de kan-
sen zich voordoen.
Bij de top-8 van het WK was het ver-
schil gemiddeld 15,1% (SD = 2%), 
Nederland deed het met een verschil 
van 17% iets slechter.

Volgende stap
Nederland heeft bij de aanvallers 
wereldtoppers in het team. Er is dui-
delijk sprake van specialisme op dit 
gebied, vooral bij de passer-lopers: 

twee goede passers en twee goede 
aanvallers. Dit hangt deels samen 
met hun lengte. De middenblokkeer-
ders laten ook een tweedeling zien, zij 
het minder duidelijk. 
Het fysieke aspect speelt bij aanval-
lers een belangrijke rol. Kracht en 
snelheid (vermogen) is nodig om 
hoog te kunnen springen en de bal 
hard te kunnen slaan. Fysieke trai-
ning zal daarom een belangrijk onder-
deel moeten zijn voor (toekomstig) 
topvolleyballers. Een stap hoger op de 

wereldranglijst zal hier voor een deel 
vandaan moeten komen.

Conclusies
Twee passer-lopers en twee midden-
blokkeerders uit het Nederlands 
team kunnen in aanvallend op-
zicht mee met de wereldtop, maar 
toch is Nederland als geheel op 
dit onderdeel één van de minder 
sterke teams in de top-8 van het 
WK. De voor Nederland minst 
scorende  middenblokkeerder is 
echter wel weer één van de beste 
floatserveerders van het WK. Op de 
diagonaalpositie blijft Nederland 
wat achter bij de internationale 
concurrentie. Of dit te maken heeft 
met de lengte en de fysieke eigen-
schappen van de betreffende spelers, 
dient nader bekeken te worden.
Om het plaatje compleet te krijgen 
zou ook nog gekeken moeten 
worden naar de blokkering, want 
ook hiermee worden punten 
gescoord. Dit onder deel van het spel 
is echter lastig te plaatsen in het 
totale spelbeeld en vergt een aparte 
analyse.
Het opstel- en wisselbeleid van 
bonds coach Vermeulen lijkt op dit 
WK goed te hebben uitgepakt. De 
mooie achtste plaats is behaald door 
de spelers optimaal in te zetten op 
hun sterke punten.

Figuur 12 | Verschil tussen scoringspercentage en efficiency. 

Figuur 11 | Efficiency en scoringspercentage van de top-8 voor de rally aanval. Neder-

land scoort hier minder goed t.o.v. de meeste concurrenten. 

Over de auteur

Arne Hendriks studeerde 
lichamelijke opvoeding aan de 
ALO Amsterdam en bewegings
wetenschappen aan de VU 
Amsterdam. Tijdens zijn studie 
startte hij zijn loopbaan als video
analist, om vervolgens (na zijn 
studie) als embedded scientist 
bij de Nevobo te gaan werken. 
Momenteel is hij als assistent
bondscoach en fysiek trainer 
betrokken bij het Nederlands 
mannenvolleybalteam.

1. Hendriks A (2019). Internationaal mannenvolleybal anno 2018. Trends en benchmarks. Sportgericht, 73 (1), 19-23.



Sportgericht nr. 2 | 2019 - jaargang 7310

De foam roller (FR) is over komen 
waaien vanuit Amerika, waar basket
baller LeBron James één van de 
eerste gebruikers was.1 Uit recent on
derzoek2 onder 685 fysiothera peuten 
in de VS blijkt dat maar liefst 80% 
de FR in de praktijk gebruikt, voor 
behandeling bij blessures (82%) en als 
interventie voor en na een  training 
(55%). Desondanks vindt 91% van de 
ondervraagden dat er een gebrek is 
aan wetenschappelijk bewijs voor de 
veronderstelde positieve werking.

Hoe werkt het?
De FR wordt gebruikt op basis van 
‘self myofascial release’ (SMR). 
Myofascial release is een over
koepelende term voor verschillende 
technieken waarbij druk wordt 
uitgeoefend op de spieren en de 
fascia. Bij SMR voer je als individu 
zelf de druk uit door gebruik van 
een hulpmiddel, zoals een FR. Het 
grote voordeel hiervan is dat je dit 
zelf kunt doen en geen behandelaar 
nodig hebt.3,4

Is de foamrol een droomrol?
Deel 1: Effecten en evidentie

Het is één van de grootse trends van de afgelopen jaren: de foam 
roller. Je ziet ze tegenwoordig in vrijwel elk fitnesscentrum 
en ook steeds meer in de fysiotherapiepraktijk. Maar wanneer 
gebruik je die foamroller nou? Is er wetenschappelijk bewijs dat 
de werking ondersteunt?

SPORTWETENSCHAP

Renée de Vries

Figuur 1 | Fascia (bewerkt overgenomen van deeprecovery.com/understanding-fascia/ ). 
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In de literatuur4 worden verschillen
de effecten toegeschreven aan SMR, 
zoals:
   directe en blijvende verbetering van 

flexibiliteit;
   veranderingen in gewrichts

mobiliteit;
   beïnvloeding van de arteriële 

functie;
   verminderen van vertraagde spier

pijn;
   moduleren van de activiteit van het 

autonome zenuwstelsel.
Er is op dit moment nog geen consen
sus over welk mechanisme leidt tot 
deze effecten.

Fascia
Wel is men het er in de literatuur 
over eens dat rollen met een FR 
de fascia beïnvloedt. Schleip et al.5 
definieerden fascia als volgt: vezel
achtig colla geenweefsel dat deel 
uitmaakt van een lichaamsbreed 
transmissie systeem dat krachten 
overbrengt. Fascia omringen elke 
spier (zie figuur 1) en elk orgaan 
in het lichaam en zijn gevormd uit 
talrijke extreem sterke lagen even
wijdige collageenbundels.4,5 De lagen 
worden gescheiden door vetweefsel. 
Fascia zijn integraal betrokken bij 
de biomechanica van het bewegings
apparaat en lijken betrokken bij het 
overdragen van krachten.4,5

Variatie
Foam rollers zijn er in verschillende 
maten, materialen en densiteit.5 
Je gebruikt bij een FR je eigen 
lichaamsgewicht om door middel 
van een langzame rollende beweging 
druk uit te oefenen over het hele 
verloop van een spier, van proxi
maal naar distaal of andersom.6 De 
intensiteit kan bepaald worden door 
de druk die wordt uitgeoefend op 
de roller te variëren, denk hierbij 
aan het gebruiken van je volledige 
lichaamsgewicht of een gedeelte 
daarvan. Door je lichaams positie te 
variëren kun je de FR gebruiken om 
specifieke gedeeltes van je spieren te 
behandelen.7

Voordelen
Verschillende onderzoeken suggere
ren dat de FR gebruikt kan worden 
in de warmingup zonder dat het de 
daaropvolgende prestatie negatief be
invloed.2 Bovendien kan het rollen de 
mobiliteit van verschillende gewrich
ten positief beïnvloeden, het herstel
proces bevorderen door vermindering 
van acute en vertraagde spierpijn en 
een positief effect hebben op ver
moeidheid na een training.2,3,6,9 Het 
lijkt er dus op dat er veel voordelen 
zitten aan het gebruik van een FR. 
Het zou bovendien de zelfredzaam
heid van een patiënt kunnen vergro
ten. Dan is het van belang dat je als 
(sport)fysiotherapeut of trainer de 
effecten van het gebruik van een FR 
kent. Daarom worden deze effecten 
in dit artikel vanuit recente literatuur 
belicht.

Range of motion en 
 performance 
Het gebruik van een FR kan een 
positief effect hebben op de range 
of motion (ROM). In een recen
te studie werd het effect op de 
hamstringflexibiliteit onderzocht. 
Na 3 x 30 seconden rollen nam 
de ROM toe met 2,58% (p < .001) 
tegenover een  afname van de 
ROM met 0,74% (p = .013) in een 
controlegroep. Bovendien had het 

rollen geen nadelig effect op de 
krachtprestatie, want deze bleef 
gelijk.7 
In een ander onderzoek werd 
de FR eenmalig 120 seconden 
toegepast op de voorzijde van het 
bovenbeen. De ROM werd vijf 
keer gemeten: voorafgaand aan 
de behandeling (baseline), direct 
na het rollen en 10, 20 en 30 
minuten na afloop. In de FR groep 
bleken de heupflexie en heup
extensie direct na de behandeling 
toegenomen. Dit effect bleef in 
de dertig minuten erna aanwezig, 
maar nam wel af in de tijd.3 
Su et al.10 onderzochten de effec
ten van respectievelijk gebruik 
van de FR, passief rekken en 
dyna misch rekken op de flexibili
teit en kracht van de hamstrings 
en de m. quadriceps. De inter
ventie duurde in alle drie de ge
vallen zes minuten. Alle groepen 
verbeterden significant in de sit 
& reach test (p < .001) en in de 
modified Thomas test (p < .017). 
Maar in vergelijking met statisch 
en dynamisch rekken verbeterde 
de groep na het FR gebruik in 
beide testen significant meer. 
De kracht in de m. quadriceps 
verbeterde significant bij FR en 
dynamisch rekken.

‘Door je lichaamspositie te 
variëren kun je de foam roller 

gebruiken om specifieke 
gedeeltes van je spieren  

te behandelen’
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In een systematic review over ROM 
bij het gebruik van de FR werden 14 
studies geïncludeerd. Gebruik van de 
FR gaf een significante verbetering 
in de uitslag van de sit & reach test 
(hamstringflexibiliteit). In een aantal 
onderzoeken werd een significante 
verbetering van de ROM van heup en 
knie gevonden na het gebruik van de 
FR. In twee onderzoeken was de toe
name in ROM superieur bij gebruik 
van de FR in combinatie met sta
tisch rekken ten opzichte van alleen 
statisch rekken of alleen het gebruik 
van de FR. Uit drie artikelen bleek 
bovendien dat het gebruik van de FR 
geen effecten had op de uitkomsten 
van performance testen.6

Het onderzoek van Mohr et al.11 
richtte zich op verandering in pas
sieve heupflexie. De proefpersonen 
kregen instructies om 3 x 1 minuut 
de FR te gebruiken, dan wel statisch 
te rekken, met 30 seconden rust 
tussen de herhalingen. Alleen de 
groepen met een interventie lieten 
een vooruitgang in ROM zien, de 
controlegroep niet. De groep waarin 
beide interventies werden gecombi
neerd liet de grootste verandering in 
passieve heupflexie zien.

DOMS
In twee artikelen wordt het effect van 
FR gebruik op vertraagde spierpijn 
(DOMS: delayed onset muscle soreness) 
beschreven. In beide onderzoeken 
voerden de proefpersonen een belas
tingsprotocol van 10 x 10 back squats 
op 60% van het 1RM uit. 
In het onderzoek van Macdonald et 
al.12 werden daarna de grote spier
groepen in het bovenbeen twee keer 
60 seconden gerold. De mate van 
spierpijn op 0, 24, 48 en 72 uur na 
de test werd gemeten met de numeric 
pain rating scale (NRS). De pijnscore 
van de FRgroep was op 24, 48 en 72 
uur fors verminderd ten opzichte van 
de controlegroep, die niet had gerold. 
Bij de FRgroep zat de piek in de NRS 
na 24 uur, terwijl de controlegroep de 
hoogste score liet zien na 48 uur.
Het tweede onderzoek13 legde in het 

belastingsprotocol de nadruk op de 
excentrische contractie, omdat dit 
meer DOMS veroorzaakt. De FR werd 
direct na de squats gebruikt. Per spier 
werd er 45 seconden gerold in zowel 
het linker als rechterbeen. Diverse 
testen vonden plaats op 0, 24, 48 en 
72 uur na het uitgevoerde protocol. 
Gebruik van de FR zorgde voor een 
grote vermindering in drukpijn na 24 
en 48 uur.

Density
Recent is er ook onderzoek14 gedaan 
naar de effecten van de 'density' 
(hardheid) van de FR. 36 recreatie
ve sporters werden verdeeld in drie 
groepen, die twee minuten de m. 
quadriceps rolden. De FR had in elke 
groep hetzelfde patroon en dezelfde 
dia meter; het enige verschil was de 
hardheid van het foam materiaal: 
soft, medium of hard. Bij alle groepen 
verbeterde de knieflexie, maar tussen 
de groepen werden geen significante 
verschillen gevonden (p = .78). Bij alle 
groepen kon er meer druk worden 
uitgeoefend op de aanwezige trigger
points voordat de proefpersoon dit als 
pijnlijk er voeren (p = .37). 

Deze resultaten worden bevestigd 
door het artikel van Grabow et al.15 
waarin 16 gezonde proefpersonen de 
FR 3 x 60 seconden gebruikten voor 
de m. quadriceps. Dit werd gedaan in 
een laboratorium waarbij er met de 
FR een verschillende hoeveelheid druk 
werd uitgeoefend. Deze werd berekend 
per persoon, werd constant uitgeoe
fend en varieerde in drie verschillende 
groepen: laag, gemiddeld en hoog. 
Onafhankelijk van de uitgevoerde 
druk verbeterden de actieve knieflexie 
met 7,0% (p = .03) en de passieve 
ROM met 15,4% (p < .001). Er werden 
geen significante verschillen gevonden 
tussen de groepen. De proefpersonen 
ervoeren wel een verschil in discom
fort (pijnscores op de VAS): 3,9/10 bij 
de lage druk, 6,2/10 bij de gemiddelde 
druk en 8,2/10 bij de hoge druk.

Discussie
De verbetering in ROM door toe
passing van de FR varieert in de 
literatuur van 2,8% tot 23,4%. De 
grote verschillen in uitslagen kunnen 
worden verklaard door meerdere 
variabelen, zoals het type FR (zie 
figuur 2), de spiergroep, de gegeven 

SPORTWETENSCHAP

Figuur 2 | Een aantal verschillende foam rollers. 
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instructies, de prikkelparameters en 
de kracht die bij het rollen gebruikt 
wordt.6,15 Ook in de onderzoeken die 
hierboven besproken zijn, is er sprake 
van een grote diversiteit aan gebruik
te protocollen, interventieparameters 
en uitkomstmaten. 
De besproken uitkomsten implice
ren dat flexibiliteit en ROM op korte 
termijn verbeteren bij het gebruik 
van een FR. Monteiro et al.3 vonden 
tijdens alle meetmomenten na het 
rollen een verbetering. Maar na 10 
minuten was het verschil met de ba
seline meting kleiner dan de ‘minimal 
detectable change’ (MDC). Dat wil 
zeggen dat het verschil in de metingen 
na 10 minuten niet meer als klinisch 
relevant beschouwd kan worden. 
Toepassing van de FR zou een goed 
alternatief kunnen zijn voor statisch 
rekken voorafgaand aan een trai
ning.4 Te meer daar FR gebruik in 
tegenstelling tot statisch rekken geen 
negatieve effecten heeft op prestaties.
In de besproken onderzoeken valt op 
dat er relatief kleine onderzoeksgroe
pen worden gebruikt. In alle artikelen 
is het aantal deelnemers minder dan 
50. Vrijwel altijd wordt er een jonge, 
gezonde populatie gebruikt, die al 
enige ervaring heeft met sporten. 
Dit komt waarschijnlijk omdat dit 
ook de populatie is die gebruik maakt 
van een FR en interesse heeft in 
het gebruik ervan. Maar een oudere 
(patiënten)populatie zou ook baat 
kunnen hebben bij het gebruik van 

een FR om de ROM te verbeteren en 
te onderhouden.
De korte termijneffecten van FR 
gebruik worden uitgebreid onder
zocht. Over de lange termijneffecten 
is echter nog weinig bekend. In de 
huidige literatuur is de langste follow 
up periode slechts drie dagen.5 Van 
de effecten die in dit artikel worden 
toegeschreven aan het gebruik van 
de FR is dus niet bekend of deze ook 
gelden op langere termijn.  
Er zijn nog weinig onderzoeken 
gedaan naar de verschillende vormen 
en hardheid van de FR. Uit het artikel 
van Cheatham & Stull14 blijkt dat 
alle varianten, onafhankelijk van de 
hardheid, een positief effect hadden 
op de uitkomsten. Zeker in de (sport)
fysiotherapeutische setting zou dit 
belangrijk kunnen zijn. In het onder
zoek worden proefpersonen gebruikt 
zonder lichamelijke klachten. In de 
fysiotherapeutische setting werk je 
met patiënten met klachten, waar
door de pijn anders kan worden er
varen. Het rollen met een hardere FR 
wordt over het algemeen als pijnlijker 
ervaren. Hoewel de perceptie van pijn 
per individu verschilt, zou er ook met 
minder druk op de FR (en dus minder 

pijn) een verbetering van de ROM 
kunnen optreden.15

Conclusie
Vanwege de heterogeniteit in metho
des tussen de verschillende onder
zoeken is er op dit moment nog geen 
consensus over de optimale para
meters van een FR interventie. Wel 
impliceren de onderzoeksresultaten 
dat FR gebruik een verbetering van de 
ROM op korte termijn kan bewerk
stelligen. Ook lijkt het er op dat het 
gebruik van een FR direct na inspan
ning het naderhand optreden van 
DOMS kan verminderen. Toekomstig 
onderzoek met eenduidige methodes 
en parameters wordt aanbevolen, 
zodat duidelijk wordt hoe de FR het 
beste geïmplementeerd kan worden 
in een fysiotherapeutische setting. 

Vervolg
In het tweede deel van dit artikel, 
dat in een volgend nummer van 
Sportgericht zal verschijnen, zal een 
aantal patiëntcasuïstieken (inclusief 
prikkelparameters) worden beschre
ven en zal verder worden ingegaan 
op de praktische uitwerking van FR 
gebruik.
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Door de jaren heen zijn er voldoen-
de wetenschappelijke en klinische 
onder zoeken gedaan om EMG effec-
tief te kunnen gebruiken.2,3

Twee soorten
Er bestaan twee soorten EMG:
1.  Naald-EMG: een invasieve metho-

de waarbij een dunne naald door 
de huid heen in de spier wordt 
gebracht. Deze methode wordt 
meestal gebruikt in een klinische 
setting, bijvoorbeeld voor onder-
zoek naar neuromusculaire aan-
doeningen.

2.  Oppervlakte- of surface-EMG 
(s-EMG): een non-invasieve 
 methode waarbij een elektrode op 
de huid boven de te meten spier-
groep wordt geplakt (zie figuur 1).

In de sport- en revalidatiepraktijk 
wordt vooral gebruik gemaakt van 

s-EMG, omdat het minder belastend 
is voor de proefpersoon en omdat het 
eenvoudiger is om meerdere spier-
groepen tegelijkertijd en tijdens een 
beweging te kunnen meten, wat met 
name belangrijk is in de sport.4

Belang
Maar waarom zouden we eigenlijk 
spieractiviteit willen meten? Ten eer-
ste omdat ons lichaam voor ongeveer 
40% uit spiermassa bestaat Daarmee 
is het ons grootste orgaan. Spieren 
zijn verantwoordelijk voor beweging 
en voor communicatie. Voor de sport 
is het belangrijk om de communicatie 
tussen spieren te onderzoeken en te 
streven naar optimale spierprestaties. 
Daarbij zijn van belang:
-  de hoeveelheid spiermassa (kwan-

titeit); 
-  de kwaliteit en de differentiatie in 

eigenschappen van de spiermassa, 
dus de spiervezeltypering: slow-
twitch (type I) versus fast-twitch 
(type II).

Spierweefsel kent een hoge mate 
van plasticiteit. We kunnen spier-
massa behoorlijk laten afnemen 
(atrofie) door inactiviteit of juist 
laten toe nemen (hypertrofie) door 
bijvoorbeeld krachttraining (met 
bodybuilding als extreem voorbeeld). 
Daarnaast zijn er verschuivingen van 
spiervezeltype mogelijk.

Moderne elektromyografie in de 
sportpraktijk
Nieuwe toepassingen door draagbare 
 technologie

Elektromyografie of EMG is een klassieke techniek, die al meer 
dan 100 jaar wordt gebruikt om elektrische spieractiviteit te 
kunnen meten.1 Recente technologische ontwikkelingen maken 
nieuwe toepassingen in de sportpraktijk mogelijk.

Henk Kraaijenhof

INNOVATIE

Figuur 1 | Huidelektrode om s-EMG te 

meten. 
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Tijdens een beweging werken spieren 
nauwkeurig samen en in synergie 
met andere spieren, in ketens. Een 
nauwkeurige afstemming, aansturing 
of coördinatie is van groot belang 
voor de kwaliteit van de beweging. 
De aansturing van spieren is dan ook 
een belangrijk aangrijpingspunt voor 
training en revalidatie.

Biofeedback
EMG wordt ook gebruikt als biofeed-
back: directe realtime terugkoppeling 
aan een cliënt over zijn/haar spier-
spanning. Dit kan gebruikt worden 
om zelfregulatie van spierspanning 
aan te leren, bijvoorbeeld in het geval 
van chronische spierspanningen, vaak 
in het nek-/schoudergebied. Maar 
ook om te leren bepaalde spieren juist 
aan te spannen, bijvoorbeeld tijdens 
revalidatie of postoperatief.5

Compensatie
We weten vaak weinig meer van 
een spier dan wat we te weten 
komen door de output te meten in 
de vorm van kracht, vermogen of 
uithoudingsvermogen. De onder-
linge taakverdeling van spieren, het 
relatieve aandeel van de onder delen 
van een spierketen in de totale 
output, blijft doorgaans onbekend. 
Vaak is er sprake van compensatie: 
het werk van een zwakke schakel in 
de spierketen wordt overgenomen 
door een sterkere schakel, met risico 
op het ontstaan van disbalans en 
een verminderde efficiëntie van 
bewegen. Ook is er vaak sprake van 
een disbalans tussen links en rechts, 
bijvoorbeeld de activiteit van de 
linker en rechter beenspieren. Met 
EMG kunnen we op dit vlak meer 
inzicht krijgen.

Rekrutering
Omdat EMG de elektrische activiteit 
van de spier meet, kan gekeken wor-
den naar de mate van rekrutering van 
spiervezels. Hoe meer motor-units 
(MU) gerekruteerd worden, des te 
hoger de EMG-activiteit (MUAP of 
motor-unit action potential) zal zijn.6

EMG in de sportpraktijk
EMG stelt ons tegenwoordig in 
staat om de bovengenoemde zaken 
op eenvoudige wijze te meten en te 
optimaliseren. Zowel realtime als na 
afloop kunnen een beweging, een 
oefening of een training geanalyseerd 
worden. Een aantal jaren geleden 
werkten we nog met afzonderlijke 
EMG-elek troden voor verschillende 
spiergroepen (zie figuur 2). Tegen-
woordig, door de opkomst van ‘wea-
rable techno logies’, zijn we in staat 
om belangrijke spiergroepen tege-
lijkertijd op een betrouwbare manier 
in kaart te  brengen. De EMG-elek-
troden zijn in de sportkleding, in ons 
geval een short, aangebracht. Deze 
nieuwe technologie is uitgebreid 
onderzocht.7-10

Voor vrijwel alle takken van sport 
zijn zowel de beenstrekketen als de 
beenbuigketen van dominant belang. 
De activiteit van de gluteus-, de 
 quadriceps- en de hamstringgroep 
worden, zowel links als rechts, ge-
meten door middel van in het short 
ingebouwde elektroden. De signalen 
kunnen via een kleine interface wor-
den opgeslagen of direct telemetrisch 
worden verzonden. Zo zijn we in 
staat om te bepalen:
- welke spiergroepen werken;
- hoe hard ze werken (rekrutering);
- wanneer ze werken (timing).
Het is zelfs mogelijk om op basis 
van EMG-activiteit een inschatting 
te  maken van de ventilatoire drem-
pel.11,12 Daarnaast gebruiken we EMG 
om te kijken naar de rekrutering en 
de vermoeidheid van spiervezels, ge-
baseerd op de mediane frequentie van 
het EMG en de verschuiving daarvan 
bij inspanning.13,14

Praktische toepassingen
In de sportpraktijk gebruiken we 
EMG nu om verschillende redenen, 
namelijk om: 
1. L/R disbalansen op te sporen;
2.  eventuele compensatie te kunnen 

bepalen;
3.  wedstrijdspecifieke spieractiviteit-

patronen in beeld te brengen;
4.  te zien in hoeverre een bepaalde 

Figuur 2 | EMG op quadriceps, ham-

strings en gluteus (1994).

Figuur 3 | EMG-meting in rust. 
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oefening of drill bepaalde spieren 
belast;

5.  te zien of een bepaalde oefening of 
drill sportspecifiek genoeg is;

6.  het effect van interventies (bijvoor-
beeld massages, warming up) te 
kunnen meten.

Het opsporen van L/R balansen is 
vooral van belang in symmetrische 
takken van sport, zoals gewicht-
heffen, roeien, lopen en fietsen. 
Maar ook in asymmetrische takken 
van sport, bijvoorbeeld de spel- of 
balsporten, kan een te grote disbalans 
leiden tot een verhoogde kans op 
blessures.

Onderzoek
We beginnen een onderzoek vrijwel 
altijd met een meting waarbij de spor-
ter in rust op de grond ligt. Dit EMG 
wordt als baseline van de gemeten 
spieren genomen. De belangrijkste 
parameter is de amplitude van het 
EMG, uitgedrukt in millivolts (mV). 
Ook kunnen we een vermogensmeter 
en/of hartslagmeter synchroniseren 
en integreren met de EMG-meting.
Daarna kunnen een aantal standaard 
tests uitgevoerd worden. Vaak maken 
we gebruik van een normalisatie 
protocol, waarbij de te meten spier-
groep(-en) eerst maximaal statisch 
wordt aangespannen. Dit wordt 
ook wel MVIC (maximum voluntary 
isometric contraction) genoemd. Op 
deze wijze kunnen we een 100% base-
line vaststellen om daar de waarden 
die we later gaan meten tegen af te 
zetten.15,16

Zelf maken we vaak gebruik van 
het onderstaande protocol. Andere 
protocollen zijn uiteraard mogelijk, 
afhankelijk van wie en wat men wil 
meten. In dit geval betreft het een 
sprintster die de onderstaande oefe-
ningen uitvoerde:
-  In buikligging: gestrekt been heffen 

L/R (vergelijking van de gluteus- 
versus hamstringactiviteit L/R). 
Vaak is er sprake van compensatie 
door de hamstrings dankzij inade-
quaat gebruik van de gluteus.

-  Onbelaste kniebuigingen (squats), 
eventueel uitgevoerd met verschil-
lende kniehoeken, verschillende be-
lasting of verschillende snelheden.

-  20 meter uit staande start (accele-
ratie).

-  50 meter uit staande start (accele-
ratie + maximale snelheid).

De metingen worden na de test ge-

analyseerd. We kijken zowel naar de 
‘average EMG’, de gemiddelde waarde 
over een bepaalde tijd, als naar de 
‘peak EMG’, de hoogste waarde bin-
nen een bepaalde tijd, zowel links als 
rechts, van de quadriceps (LQ/RQ), 
de hamstrings (LH/RH) en de gluteus 
(LG/RG).

Resultaten
In figuur 5 staan rood omkaderd 
de average en peak EMG, bijvoor-
beeld 60 en 236 mV voor de linker 
 quadriceps. In het groene kader staan 
de onderlinge verhoudingen tussen 
de spiergroepen als percentage van 
het totaal.
Uit tabel 1 blijkt dat de rust-EMG 
activiteit in orde is. Die moet 6 mV 
of minder zijn, met weinig verschil 
tussen L en R. Bij de kniebuigingen, 
de counter movement jump (CMJ) en 

INNOVATIE

Figuur 4 | 20 en 50 meter uit staande start. 

Tabel 1 | Overzicht meetresultaten (mV) bij diverse oefeningen, zowel de gemiddelde waarden (AVG) als de piekwaarden (PEAK). 

 QUAD QUAD HAMS HAMS GLUT GLUT TOTAAL  QUAD QUAD HAMS HAMS GLUT GLUT  
 L R L R L R   L R L R L R  
 AV G  AV G  AV G  AV G  AV G  AV G  AV G   P E A K  P E A K  P E A K  P E A K  P E A K  P E A K  P E A K 

RUST 6 6 3 4 5 5 29  46 48 27 38 19 33 211

5 SNELLE KNIEBUIGINGEN 108 84 75 50 38 42 397  320 395 412 176 274 209 1786

COUNTER MOVEMENT JUMP 82 72 77 38 26 34 329  510 652 578 285 136 247 2408

20 M STAANDE START 49 48 60 60 50 31 298  569 491 473 560 238 402 2733

50 M STAANDE START 83 75 89 98 45 36 426  540 449 567 756 256 287 2855

TOTAAL 328 285 304 250 164 148 1479  1985 2035 2057 1815 923 1178 9993

OEFENING 

TOTAALSPIERGROEP 
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de 20 en 50 meter uit staande start 
vinden we een groot verschil in de 
piekactiviteit van L en R hamstrings. 
Maar opmerkelijk is dat we bij de 
kniebuiging en de CMJ een dominan-
tie zien van de hamstringactiviteit 
rechts, terwijl we bij de 20 meter en 
50 meter juist een dominantie van de 
hamstringactiviteit links vinden.
We leren uit deze metingen dat een 
zelfde beweging, bijvoorbeeld het 
strekken van de knie, die met verschil-
lende snelheden wordt uitgevoerd, 
bijvoorbeeld bij een squat en bij 
een sprong (CMJ), een ander EMG- 
patroon laat zien, zowel tussen L en R 
als ook in de bijdrage van de ver-
schillende spiergroepen. We moeten 
dus oppassen voor generalisatie van 
disbalansen: een L/R disbalans die is 
gevonden bij een lage snelheid kan 

bij dezelfde beweging op hoge snel-
heid verdwenen of zelfs omgekeerd 
zijn. Ook de relatieve bijdrage van de 
verschillende spiergroepen aan een 
beweging kan verschuiven door een 
verandering van bewegingssnelheid.
Wat betekent het eigenlijk als een 
spiergroep tijdens een beweging L 
minder activiteit vertoont dan R? 
Vaak is men geneigd te denken dat 
een verminderde EMG-activiteit het 
gevolg is van een te zwakke spier, 
maar kracht-snelheid metingen laten 
zien dat het vaak juist de sterkere 
spiergroep is die minder spiervezels 

hoeft te rekruteren om adequaat 
kracht of vermogen te kunnen 
 leveren, waardoor het EMG-signaal 
juist zwakker is.

Conclusie
EMG kan zinvolle informatie geven 
over het gebruik van spieren  binnen 
een beweging. Disbalansen die 
kunnen leiden tot een verminderde 
efficiëntie / verminderd prestatie-
vermogen of tot blessures, kunnen 
hierdoor worden opgespoord. Ook 
kan deze informatie direct leiden 
tot de ontwikkeling van adequate 
oefenstof of een optimaal  trainings- 
of revalidatieprotocol. EMG kan 
ook ingezet worden om het effect 
van  bepaalde interventies te onder-
zoeken. De hedendaagse EMG 
methodologie kan snel, eenvoudig en 
flexibel worden ingezet en kan een 
zinvolle bijdrage leveren aan presta-
tieverbetering in de sport en aan een 
beter herstel in de revalidatie.

Met dank aan 
Ronèll Rosier (student bewegings-
wetenschappen, sprintster en proef-
persoon) voor het denkwerk, het 
 redigeren van de tekst en het geduld.
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Om de effecten van beide mindsets op 
het gedrag inzichtelijk te maken, zul-
len we de denkwereld van beide laten 
zien. Verschillende gedragsaspecten 
zullen daarbij achtereenvolgens aan de 
orde komen:
-  Welke doelen heeft de sporter: bewij-

zen of verbeteren?
-  Ziet hij uitdagingen als een kans, of 

als een bedreiging?

-  Hoe gaat hij om met tegenslagen: 
opgeven of doorzetten?

-  Is inzet nodig, of enkel een teken van 
(te) weinig aanleg?

-  Ziet hij feedback als aanval, of als 
hulp?

Het bespreken van deze gedragsas-
pecten zal laten zien dat mindsets 
van sporters geen losse geïsoleerde 
overtuigingen zijn, maar dat ze beide 
gestructureerd zorgen voor bepaalde 
gedragingen. Dweck en Yeager (2019)9 
spreken zelfs van een 'meaning system 
framework', waarvan in figuur 3 een 
onderdeel is afgebeeld.

1. Bewijzen of verbeteren?
Een eerste manier waarop de beide 
mindsets tot verschillend gedrag 
leiden, is wat de sporter als succes 
defi nieert. In de sportwetenschap-
pelijke literatuur10 spreekt men over 
verschillende doeloriëntaties. Een 
sporter met een statische mindset zal 
willen laten zien dat hij over genoeg 
talent beschikt in vergelijking met 
anderen (ego-oriëntatie), terwijl een 
sporter met een groeimindset zoveel 
mogelijk wil leren en zijn huidige 
prestaties vergelijkt met zijn eerdere 
prestaties (taakoriëntatie). De focus 
op laten zien dat je over genoeg talent 
beschikt, belemmert de statische 
mindset sporter om zich te richten 
op dat waar het eigenlijk om zou 

Mindset en talentontwikkeling
Deel 2: Kenmerkende gedragsverschillen 
tussen sporters

In dit tweede deel wordt besproken hoe sporters met een 
statische mindset versus een groeimindset zich over het 
algemeen gedragen, om zo te laten zien hoe beide mindsets 
werken. Daarbij blijft het belangrijk om steeds in het oog te 
houden, dat beide mindsets omwille van het begrip zwart/
wit tegenover elkaar worden gezet, terwijl de werkelijkheid 
uiteraard complexer en genuanceerder is.

Bart Heuvingh

TALENTONTWIKKELING

Figuur 3 | Een gedeelte van het ‘meaning system framework’9 van de statische mindset. 
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moeten gaan: ontwikkeling. In een 
interessante studie van Van Yperen & 
Duda11 kwam naar  voren, dat sporters 
die geloven dat talent te ontwikkelen 
is (groeimindset) en zich focussen op 
hun eigen ontwikkeling (taakoriën-
tatie) in een jaar meer vooruitgang 
boeken dan sporters, die geloven dat 
talent aangeboren is (statische mind-
set) en die zich focussen op de beste 
zijn in vergelijking met anderen (ego-
oriën tatie). Ook een studie van Wang 
et al.12 laat zien, dat jonge sportende 
kinderen met een statische mindset 
eerder een ego- oriëntatie hebben en 
daardoor minder adaptief met tegen-
slagen omgaan, dan kinderen met een 
groeimindset en een taakoriëntatie.
Wanneer een sporter namelijk gelooft 
dat talent aangeboren is en enkel 
wil laten zien dat hij de beste is, hoe 
zou hij dan reageren op tegenslag? 
Waarschijnlijk niet adaptief, want 
waarom hard werken en doorzetten 
als je blijkbaar niet de juiste genen 
hebt? Ook ligt bij deze sporters self 
handicapping op de loer: expres zichzelf 
in de weg gaan zitten, zodat ze een 
excuus hebben als het niet lukt en hun 
zelfbeeld beschermd wordt. In een 
studie van Ommundsen13 is inderdaad 
aangetoond dat dit vaker voorkomt bij 
sporters met een statische mindset en 

een ego-oriëntatie. Voor een groei-
mindset bleken de resultaten juist 
omgekeerd (p. 139): ‘The effects of an 
incremental implicit theory of ability 
on self-handicapping were negative 
and mediated by a task orientation.’
Bijkomend voordeel van een taak-
oriëntatie is dat elke sporter zich 
succesvol kan voelen in een groep 
(als iedereen zich ontwikkelt). Bij 
een ego-oriëntatie ervaart enkel de 
sporter die de beste is succes. Denk 
ook nog even terug aan het verschil 
tussen prove (statische mindset) en 
improve (groeimindset) uit deel 1 van 
deze  artikelenreeks. Ontwikkeling 
 (improve) kan voor alle sporters in  
een groep gelden, terwijl maar één 
iemand kan bewijzen (prove) dat hij  
de beste is.

2. Uitdagingen aangaan
Een ander aspect waarop beide 
mindsets leiden tot gedragsverschil-
len is het aangaan van uitdagingen. 
Wanneer een sporter constant wil 
laten zien dat hij over genoeg talent 
beschikt (statische mindset), dan kijkt 
hij wel uit om uitdagingen aan te gaan. 
Falen kan immers worden gezien als 
een gebrek aan talent. Je kunt iets of 
je kunt iets niet is de gedachte, die het 
aangaan van uitdagingen belemmert. 

Liever voert een statische mindset 
sporter dingen uit die hij al kan en 
blijft hij veilig in zijn comfortzone. 
Sporters met een groeimindset gaan 
juist wel uitdagingen aan, omdat hier-
van geleerd kan worden. ‘Waarom zou 
je telkens iets doen wat je al kunt?’ is 
hun gedachte. Iets nieuw proberen wat 
je nu nog niet kunt is een uitdaging 
die je aangaat, omdat je gelooft dat je 
jezelf kunt ontwikkelen.
Een al wat ouder (1998), maar mijns 
inziens nog steeds revolutionair 
onderzoek van Mueller & Dweck14 
toonde aan welke enorme gevolgen de 
mindset van een persoon kan heb-
ben op zijn keuze om een uitdaging 
wel of niet aan te gaan. Meer dan 
vierhonderd leerlingen kregen een 
relatief makkelijke test voorgescho-
teld. Zij moesten een figuur namaken 
met behulp van draaibare, gekleurde 
blokken en kregen daarna allemaal 
een compliment door middel van één 
enkele zin. De ene helft van de groep 
kreeg een compliment voor intelli-
gentie (‘Well done, you must be really 
smart at this.’) en de andere helft voor 
getoonde inzet (‘Well done, you must 
have worked really hard.’). De onder-
zoekers deelden deze complimenten 
compleet willekeurig uit, los van goede 
of slechte prestaties. Vervolgens kon-
den de leerlingen kiezen tussen een 
moeilijke en een makkelijke vervolg-
puzzel. Bij het aanbieden van de beide 
opties vertelden de onder zoekers 
dat de moeilijke puzzel een kans zou 
vormen om van te leren en dat de 
leerlingen op de makkelijke puzzel 
waarschijnlijk goed zouden scoren. 
Het compliment dat de leerlingen kort 
daarvoor hadden gekregen, bleek een 
enorm sterk effect te hebben op hun 
keuze. Van de ‘inzetgroep’ koos maar 
liefst 92 procent voor de moeilijke 
puzzel, tegen slechts 33 procent van 
de ‘intelligentiegroep’. Eén ‘onschul-
dige’ opmerking van een onderzoeker 
had dus een enorme invloed op het 
gedrag van de leerlingen met betrek-
king tot het aangaan van uitdagingen. 
Als wordt benadrukt dat je een taak 
door hard werken goed hebt volbracht, 
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dan ben je als mens kennelijk geneigd 
om de volgende keer een uitdagende 
taak te kiezen, waardoor je nog beter 
kunt worden. Als daarentegen je 
aanleg (intelligentie) wordt benadrukt 
(en de impliciete boodschap dus is dat 
inzet er niet toe doet), kies je eerder 
voor een veilige route naar succes: 
een  makkelijke opdracht. Liever goed 
scoren en zo je aangeboren talent be-
wijzen, dan iets nieuws leren met een 
kans dat anderen zien dat je momen-
teel nog niet zoveel talent bezit.
Als we dit vertalen naar de sport-
praktijk, dan zien we een statische 
mindset sporter die liever geen nieuwe 
oefeningen gaat uitproberen, zijn min-
dere been niet of nauwelijks traint, 
of liever niet mee wil trainen met 
een hoger team. Een enkele keer een 
uit daging niet aangaan zal nog geen 
ramp zijn voor het ontwikkelings-
proces, maar wat als dit meerdere 
keren per week het geval is …?

3. Omgaan met tegenslagen
Naast de verschillen in doeloriëntatie 
en het aangaan van uitdagingen zijn 
er ook duidelijke verschillen tussen 
beide mindsets in het omgaan met 
tegen slagen en fouten. Een statische 
mindset sporter ziet fouten als indica-
tie van een gebrek aan talent. Fouten 
moeten dus koste wat kost vermeden 
worden. Het ontwikkelen van faal-
angst ligt voor deze sporter op de loer. 

Hij zal ook anders met een 
gemaakte fout omgaan: om-
dat hij de aan- of afwezig-
heid van talent ziet als een 
vast gegeven, ziet hij maar 
moeilijk een mogelijkheid 
tot verbetering. Opgeven of 
de taak vermijden kan het 
(voor hem logische) gevolg 
zijn. 
Groeimindset sporters gaan 
heel anders om met fouten 
en tegenslagen. Zij zien ze 
als een logisch onderdeel 
van het leerproces: wanneer 
je iets nieuws aan het leren 
bent, zul je fouten maken. 
Dit is geen indicatie van een 

gebrek aan talent, maar een teken dat 
je iets nog onder de knie moet krijgen 
door veel oefenen en de juiste leer-
strategie. Het ontwikkelen van faal-
angst is dus veel minder waarschijnlijk 
en na een tegenslag zullen sporters 
met een groeimindset eerder door-
zettingsvermogen tonen, omdat zij 
geloven in ontwikkeling en daarover 
ook controle ervaren. Ook de kans dat 
groeimindset sporters faalangst ont-
wikkelen is volgens meerdere studies 
significant minder groot.15 
In figuur 4 is links duidelijk te zien 
dat een statische mindset sporter 
een fout als een eindpunt ziet (en dus 
ook kan denken: ‘Ik ben een mis-
lukkeling’), terwijl rechts te zien is 
dat een groeimindset sporter een fout 
wel constateert (‘Ik heb een 
fout gemaakt’), maar 
ziet als onderdeel van 
de route naar succes en 
dus niet als eindpunt. 
In de statische mindset 
zegt een fout iets over je 
identiteit, terwijl het in 
de groeimindset enkel 
iets zegt over het hier en 
nu, maar niet of je uit-
eindelijk succesvol kunt 
worden. Of, om met de 
woorden van basketbal-
legende Michael Jordan 
te spreken: ‘I’ve missed 
more than 9000 shots in 

my career. I’ve lost almost 300 games. 
Twenty six times I’ve been trusted to take 
the game winning shot and missed. I’ve 
failed over and over and over again in my 
life. And that is why I succeed.’

Uiteraard is één quote van Michael 
Jordan - waaruit blijkt dat tegenslag 
niet het tegenovergestelde van succes 
is, maar een onderdeel ervan - geen 
solide wetenschappelijk bewijs. Ook uit 
diverse studies naar de geschiedenis 
van topsporters blijkt echter, dat zij 
vaak meerdere tegenslagen hebben 
overwonnen. Collins & MacNamara16 
stellen zelfs dat: ‘In fact, talented poten
tial can often benefit from, or even need, a 
variety of challenges to facilitate eventual 
adult performance. Our argument is built 
on evidence that such challenges are more 
common in athletes who reach the top …’

In een groeimindset zien sporters 
tegenslagen niet als een eindpunt of 
een teken dat zij te weinig talent heb-
ben. Ze zien ze eerder als motiverend, 
omdat het wakeup calls zijn die aan-
geven op welke punten er nog groei 
mogelijk is. Ook Angela Duckworth 
geeft in haar zeer interessante boek 
Grit17 aan dat het stimuleren van een 
groeimindset wel eens de beste manier 
zou kunnen zijn (die momenteel 
bekend is) om doorzettingsvermogen 
bij jonge sporters te ontwikkelen. Uit 
een studie van Nussbaum & Dweck18 

(zie figuur 5) bleek bijvoorbeeld dat 

TALENTONTWIKKELING

Figuur 4 | Twee manieren om naar tegenslagen te kijken. 

Figuur 5 | Opgeven of doorzetten na een tegenslag.
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91% van de groeimindset leerlingen 
(‘incremental’ - rechts) ervoor koos om 
door te zetten na een tegenslag (door 
een module waarin ze hadden gefaald 
opnieuw te kiezen), tegenover slechts 
53% van de statische mindset leerlin-
gen (‘entity’ - links). Een groeimindset 
zorgde dus voor het veel vaker tonen 
van door zettingsvermogen.

4. Inzet tonen
Ook op het gebied van inzet tonen is 
er een verschil. Groeimindset sporters 
ervaren controle over hun ontwikke-
ling en zien inzet als iets dat nodig is 
om beter te worden. Hierdoor zullen 
zij bijvoorbeeld veel vaker uit zichzelf 
oefenen en zie je ze eerder voor of na 
de training extra arbeid verrichten.19 
Statische mindset sporters zien inzet 
echter als een indicatie dat je eigenlijk 
over te weinig talent beschikt. ‘Als je 
echt getalenteerd bent, dan hoef je 
niet zo je best te doen’ is een gedachte 
die in hun hoofd zou kunnen zitten. 
Daarnaast geloven zij dat talent is 
aangeboren en kunnen zij ook denken: 
‘Waarom hard werken als het allemaal 
gaat om de juiste genen?’. Dweck4 
(p99) stelt het zelfs nog wat scherper: 
‘In the fixed mindset, effort is not a cause 
for pride. It is something that casts doubt 
on your talent.’

Groeimindset sporters zien zichzelf 
als work in progress, terwijl statische 
mindset sporters zichzelf zien als 
 finished products. Inzet tonen kan zelfs 
gevaarlijk zijn, iets wat je maar beter 
niet kunt doen. Het is enkel voor-
behouden aan de talentloze sporter. 
De statische mindset sporter zit daar-
mee zijn eigen verdere ontwikkeling in 
de weg.

5. Feedback ontvangen
Het laatste gedragsaspect waarop 
beide mindsets van elkaar verschillen 
is de omgang met feedback. Statische 
mindset sporters zien feedback als een 
aanval. Het is namelijk een indicatie 
dat ze niet talentvol genoeg zijn. Als je 
niet gelooft dat talent te ontwikkelen 
is, dan geeft feedback niet enkel aan 

wat je nu niet kunt,  maar ook wat je 
nooit zult kunnen, want je hebt nu 
eenmaal het talent niet. Zij zullen 
daarom eerder naar excuses zoeken 
om de feedback te weerleggen en 
defensief reageren: feedback is met 
andere woorden een bedreiging. Uit 
neuropsychologisch onderzoek20 blijkt 
dat in de hersenen van statische mind-
set personen de alarmbellen langdurig 
afgaan bij negatieve feedback. Hier-
door hebben ze geen aandacht voor de 
inhoud van de feedback en zullen ze 
niet snel leren van fouten.
Een groeimindset sporter daarentegen 
ziet feedback als een tip. Het geeft aan 
waar hij zichzelf nog in kan verbete-
ren. Hij neemt de feedback ter harte 
en probeert ervan te leren. Hij hoeft 
feedback niet per se leuk te vinden, 
maar het is in ieder geval geen eind-
punt of veroordeling en biedt perspec-
tief voor de toekomst. Uit hetzelfde 
neuropsychologische onderzoek (zie 
boven) komt naar voren, dat bij feed-
back ook bij de groeimindset sporter 
de alarmbellen wel even kort afgaan, 
maar dat de vereiste aandacht om van 
de feedback te leren al snel weer vrij-
komt. Daardoor leren zij sneller dan 
statische mindset sporters, waarbij het 
soms net is alsof coach aanwijzingen 
het ene oor in en het andere oor uit 
gaan.

Samenvatting
In tabel 1 zijn de vijf beschreven 
 gedragscomponenten van beide mind-
sets nog eens overzichtelijk samen-
gevat. Ook uit een grote systematische 
review21 en meta-analyse van onder-
zoek naar mindsets in een sport- en 
beweegcontext blijkt, dat een groei-

mindset positief samenhangt met
- taakoriëntatie;
- plezier;
- inzet tonen;
- zelfvertrouwen;
- intrinsieke motivatie.
In hun conclusie geven de auteurs 
tevens aan dat: ‘Given the current 
synthesis of evidence, athletes, coaches, 
and psychology practitioners should focus 
on facilitating high levels of incremental 
beliefs due to the demonstrated associa
tion with adaptive outcomes including 
mastery goals, intrinsic and autonomous 
motivation, enjoyment, and perceived 
competence.’

Continuüm
Tot slot van dit tweede deel is het be-
langrijk om nogmaals te benadrukken, 
dat de groeimindset en de statische 
mindset tot nu toe omwille van de dui-
delijkheid lijnrecht tegenover elkaar 
zijn gezet, terwijl er in werkelijkheid 
sprake is van een continuüm. Zo 
kan iemand een zeer sterke statische 
mindset hebben, een matig sterke sta-
tische mindset, een gemixte mindset, 
een matige sterke groeimindset of 
een zeer sterke groeimindset. MMA- 
vechter Conor McGregor ziet zichzelf 
als behorend tot de laatste categorie, 
getuige de volgende uitspraak: ‘There's 
no talent here, this is hard work. This is 
an obsession. Talent does not exist, we 
are all equal as human beings. You could 
be anyone if you put in the time. You will 
reach the top, and that is that. I am not 
talented, I am obsessed.’

Bij mindsets gaat het dus niet om de 
vraag of talent aangeboren of ont-
wikkeld is. Het gaat om de vraag waar 

Statische mindset

Beter zijn dan anderen

Vermijden

Falen
Opgeven

Nutteloos, toont gebrek aan talent

Aanval, dus defensieve reactie

Doelen stellen

Uitdagingen

Fout / 
Tegenslag

Inzet

Feedback

Groeimindset

Jezelf verbeteren

Aangaan

Leermoment
Doorzetten

Nodig voor ontwikkeling

Hulp, dus aannemen

Tabel 1 | De vijf gedragscomponenten van de beide mindsets. 
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een sporter zich op focust. Als hij zich 
meer richt op ontwikkeling (groei-
mindset), dan heeft dat positieve 
gevolgen voor zijn gedrag. Maar hoe 
krijg je sporters in een groeimindset 
en wat kun je doen om deze overtui-
ging als trainer/coach/docent te blij-
ven stimuleren? Dat zal in het derde 
en laatste deel van deze artikelenreeks 
beschreven worden!

Over de auteur
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Deze vijfjarige retrospectieve studie, 
uitgevoerd binnen een professio
nele voetbalacademie in Neder
land,  beschrijft hoe en in welke 
mate lengtegroei bijdraagt aan het 
 blessurerisico bij jeugdvoetballers.

Uren maken
Het belangrijkste doel van een 
 jeugdvoetballer in een professionele 

voetbalacademie is het gaan spelen 
van betaald voetbal, logischerwijs 
op een zo hoog mogelijk niveau. Het 
maken van veel trainings en wed
strijduren is noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van de daarvoor beno
digde technische en fysieke vaardig
heden. Een van de voor naamste be
dreigingen voor het missen van deze 
essentiële trainings en wedstrijd
uren is (langdurige) aanwezigheid 
van een blessure. Blessurepreventie 
en het identificeren van risico
factoren zijn daarom belangrijke 
aspecten binnen de (para)medische 
begeleiding van jeugdvoetballers in 
deze setting.

Risicofactoren
In de sportpraktijk wordt snelle 
lengtegroei veelvuldig in ver
band gebracht met een verhoogd 
 blessurerisico onder jeugdige 
 sporters. Het is echter onduidelijk  
in welke mate deze groei daadwer
kelijk bijdraagt aan de kans op een 
blessure en vanaf welke groeisnel
heid het blessurerisico verhoogd is. 
Het primaire doel van deze studie 
is daarom te onderzoeken of leng
tegroei inderdaad gerelateerd is 
aan een verhoogd blessurerisico bij 
jeugdvoetballers. Secundair worden 
andere mogelijke risicofactoren, 
zoals leeftijd, eerdere blessures, 
 seizoensgebonden variantie en 
lichaamslocatie, geanalyseerd.

Mike Oppers

Groeispurt en blessurerisico bij 
jeugdvoetballers

Snelle lengtegroei is bij jeugdvoetballers een regelmatig 
gesuggereerde risicofactor voor het oplopen van een blessure. 
Maar klopt dat ook en zo ja, hoe ‘werkt’ dat dan en vanaf welke 
groeisnelheid is het risico verhoogd?

BLESSUREPREVENTIE
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Peak height velocity
Volgens de literatuur is de periode 
waarin een jeugdvoetballer de groot
ste lengtegroei doormaakt inderdaad 
geassocieerd met een verhoogd 
blessurerisico.14 Eerder uitgevoer
de studies beschrijven onder meer 
een 63% verhoogd blessurerisico bij 
jeugdvoetballers met een groeisnel
heid van meer dan 0,6 centimeter per 
maand2 en een toegenomen risico op 
een traumatische blessure tijdens en 
direct na de zogeheten peak height 
velocity (groeispurt).3,4 Er lijkt dus in
derdaad een relatie te bestaan tussen 
de lengtegroei van jeugdvoetballers en 
het blessurerisico. Vanaf welke groei
snelheid een jeugdvoetballer te maken 
krijgt met een verhoogde kans op een 
blessure is echter nog relatief onbe
kend. Daarnaast kan de invloed van 
groei op verschillende typen blessures 
mogelijk verschillen. In dit onderzoek 
is daarom onderscheid gemaakt tussen 
blessures als gevolg van overbelasting 
en blessures van traumatische aard.

Classificatie
Als onderdeel van de standaard 
 medische monitoring binnen de 
jeugdacademie heeft de medische staf 
zowel bij de start van het seizoen als 
op variabele momenten gedurende 
het seizoen bij iedere speler de staan
de lengte gemeten. In het geval van 
een blessure zijn gegevens vastgelegd 
als leeftijdscategorie van de speler, 
start en einddatum van de blessure, 
diagnose, lichaams locatie en oorzaak 
of aanleiding van de blessure. 
Om onderscheid te maken tussen 
de verschillende ontstaansmecha
nismen van blessures is een over
belastingblessure geclassificeerd als 
‘een blessure als gevolg van overbelas
ting van het musculoskeletale bewe
gingsapparaat, zonder betrokkenheid 
van een externe kracht of trauma’. 
Blessures die direct veroorzaakt zijn 
door een externe kracht of trauma 
zijn geclassificeerd als een traumati
sche blessure. In enkele gevallen kon 
op basis van de beschikbare gegevens 
geen onderscheid worden gemaakt.

Gegevens en analyse
De gegevens voor deze retrospec
tieve studie zijn verzameld over 
een periode van vijf jaar (seizoenen 
20092010 t/m 20132014), waarbij 
ieder afzonderlijk seizoen dat een 
speler actief was in de jeugd opleiding 
is geïncludeerd als één persoonsjaar 
(n=486). De groei snelheid in datzelf
de jaar is berekend op basis van de 
doorgemaakte groei tussen de eerste 
lengtemetingen van twee opeenvol
gende voetbalseizoenen en is gecate
goriseerd in vijf groepen: 02 cm, 24 
cm, 46 cm, 68 cm en >8 cm per jaar. 
Verschillen in het aantal blessures 
tussen deze groepen zijn geanaly
seerd door middel van binaire logisti
sche regressieanalyse. Om ook andere 
mogelijke risicofactoren in kaart te 
brengen, zijn tevens alle blessures 
gedurende zeven volledige seizoenen 
(20092010 t/m 20152016) gecate
goriseerd in leeftijdscategorie, maand 
van ontstaan, lichaams locatie en de 
eventuele aanwezigheid van een eer
dere blessure in de voorgeschiedenis.

Resultaten
In 48% (n=233) van de 486 geïn
cludeerde persoonsjaren zijn één of 
meer blessures gerapporteerd. Het 
aantal overbelastingblessures (n=122, 
25,1%) was daarbij vrijwel gelijk aan 
het aantal blessures met een trauma
tische oorzaak (n=124, 25,5%).
De categorie met de hoogste groei
snelheid (>8 cm/jaar) bestaat bijna 
volledig uit de leeftijdscategorieën 
o13, o14 en o15, terwijl er in de 
leeftijdscategorieën o17 en o19 vrij
wel geen spelers meer zijn met een 
groeisnelheid van meer dan 4 cm/jaar 
(zie tabel 1).
Uit analyse van de relatie tussen de 
groeisnelheid en het aantal gerappor
teerde blessures bleek dat spelers met 
een groeisnelheid van meer dan 8 cm/
jaar een tweemaal grotere kans lopen 
om geblesseerd te raken ten opzichte 
van spelers met een groeisnelheid van 
4 tot 6 cm/jaar (OR=0.499, p=0.021, 
95%CI 0.2760.902) en 6 tot 8 cm/
jaar (OR=0.504, p=0.039, 95%CI 
0.2630.967). Hierbij is nog geen 

BLESSUREPREVENTIE

Tabel 1 | Verdeling van alle geanalyseerde persoonsjaren naar leeftijdscategorie en groei

snelheid. 

    groeisnelheid (cm/jaar)

 leeftijds-        
 categorie 0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 > 8 totaal %

 o10 0 0 10 5 0 15 3,1

 o11 0 2 43 11 0 56 11,5

 o12 0 7 41 14 6 68 14,0

 o13 0 7 25 16 19 67 13,8

 o14 2 7 10 22 24 65 13,4

 o15 11 14 14 17 13 69 14,2

 o17 57 30 8 4 2 101 20,8

 o19 44 1 0 0 0 45 9,3

 totaal 114 68 151 89 64 486 100,0

 % 23,5 14,0 31,1 18,3 13,2 100,0 
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onderscheid gemaakt tussen het ont
staansmechanisme van de blessure.
Na uitsplitsen van de beide blessure
types bleek, dat het risico op een over
belastingblessure niet wordt beïnvloed 
door de lengtegroei, aan gezien er op 
dit punt geen significante verschillen 
tussen de groepen werden gevonden. 
Het verschil in algemeen blessurerisico 
kan verklaard worden doordat spelers 
met een groeisnelheid van >8 cm/jaar 
een respectievelijk driemaal en ruim 
viermaal groter risico op een trauma
tische blessure lopen ten opzichte van 
spelers met een groeisnelheid van 4 
tot 6 cm/jaar (OR=0.331, p=0.001, 
95%CI 0.1700.642) en 6 tot 8 cm/jaar 
(OR=0.235, p<0.001, 95%CI 0.105
0.528).
Deze cijfers suggereren dat exponen
tiële lengtegroei met een snelheid van 
>8 cm/jaar beschouwd kan worden als 
een risicofactor voor het oplopen van 
een traumatische blessure, maar geen 
invloed heeft op het risico op een 
overbelastingblessure. Dit verschil is 
echter niet waargenomen tussen de 
groep met de hoogste groeisnelheid 
(> 8 cm/jaar) en de twee groepen met 
de laagste groeisnelheid (tussen 0 en 
4 cm/jaar). Dit kan worden verklaard 
doordat de spelers met een geringe 
groeisnelheid voornamelijk in de leef
tijdscategorieën o17 en o19 spelen, 
waarin relatief meer traumatische 
blessures voorkomen. Waarschijn
lijk zijn in deze leeftijdscategorieën 
andere risicofactoren dan lengtegroei 
van grotere invloed op het blessure
risico. De spelers worden bijvoorbeeld 
blootgesteld aan een hogere frequen
tie en intensiteit van trainingen en 
wedstrijden ten opzichte van jongere 
spelers. Dit zijn belangrijke extrin
sieke risicofactoren voor het oplopen 
van een blessure.5

De beschreven uitkomsten sluiten 
aan bij een eerdere studie3, waarin 
een verhoogde kans op een trauma
tische blessure tijdens peak height 
velocity is beschreven, maar qua 
overbelastingblessures geen verschil
len werden gevonden. Als mogelijke 
oorzaak voor de toegenomen kans op 

een traumatische blessure beschrijft 
de huidige literatuur een tijdelijk 
verminderd motorisch functioneren 
tijdens een periode van exponentiële 
groei.6,7 Hoewel wetenschappelijke 
consensus over deze verklaring ont
breekt, lijkt dit vooralsnog de meest 
aannemelijke verklaring. Aanvullend 
onderzoek, gericht op het motorisch 
functioneren van sportende kinderen 
tijdens en na een groeispurt, is aan te 
bevelen om deze aanname te onder
bouwen, dan wel te ontkrachten.

Andere risicofactoren
Eerder811 is beschreven dat de 
grootste toename in lichaamslengte 
plaatsvindt tussen de leeftijd van 
13,5 en 14,5 jaar. Dit komt overeen 
met de resultaten in dit onderzoek, 
waarin de hoogste groeisnelheid 
wordt geobserveerd in de leeftijds
categorieën o13, o14 en o15. Het 
aandeel overbelastingblessures in 
deze leeftijdscategorieën is signi
ficant groter ten opzichte van de 
leeftijds categorieën o17 en o19. In 
de leeftijdscategorieën o13, o14 en 
o15 samen kwamen namelijk 1,8 
overbelastingblessures voor per ge
rapporteerde traumatische blessure, 

tegenover 0,59 in de leeftijdscatego
rieën o17 en o19 (p<0.001). Omdat 
het risico op een overbelastingbles
sure echter niet gelinkt kan worden 
aan een hoge groeisnelheid (zie 
boven), spelen andere risicofactoren 
waarschijnlijk een rol. Onafhankelijk 
van de groeisnelheid blijken spelers 
in de leeftijdscategorieën waarin de 
grootste groei plaatsvindt kwets
baarder te zijn voor overbelasting. 
Blessures ontstaan wanneer bloot
stelling aan herhaalde fysieke belas
ting de herstelcapaciteit overstijgt.12 
Het blijkt dat onvolwassen lichaams
structuren, zoals epifysairschijven 
en onvolledig ontwikkeld botweefsel,  
kwetsbaarder zijn voor overbelasting 
dan volledig volwassen weefsel
structuren.12 Dit verklaart waarom 
jeugdvoetballers, onafhankelijk van 
hun groeisnelheid, gedurende een 
bepaalde periode kwetsbaarder zijn 
voor overbelasting.

Recidiefrisico
Naast leeftijd is een overbelasting
blessure in de voorgeschiedenis van 
een speler ook een veronderstelde 
risicofactor voor het oplopen van een 
nieuwe overbelastingblessure.13,14 

Figuur 1 | Seizoensgebonden variantie in het aantal blessures;  

* p < .05 t.o.v. Feb, Maa en Nov; ** p < .05 t.o.v. Maa; # p < .05 t.o.v. Jun en Dec. 



Sportgericht nr. 2 | 2019 - jaargang 7326

De huidige studie onderbouwt deze 
aanname, aangezien bij 49% van 
alle overbelastingblessures binnen 
één jaar opnieuw een overbelasting
blessure is gerapporteerd bij dezelfde 
speler. Dit percentage is opvallend, 
aangezien er in slechts 25% van alle 
geanalyseerde persoonsjaren een 
overbelastingblessure werd geob
serveerd. Grofweg kan dus gesteld 
worden dat na het oplopen van een 
overbelastingblessure de kans op een 
nieuwe overbelastingblessure bijna 
dubbel zo groot is. Onvoldoende her
stel, een verminderde proprioceptieve 
functie en veranderde bewegingspa
tronen na een overbelastingblessure 
spelen hierbij mogelijk een rol.13,15,16

Naast de verhoogde kwetsbaarheid 
van lichaamsweefsel in ontwikkeling 
is het ook mogelijk dat kwetsbaarheid 
voor overbelasting deels genetisch 
bepaald is. Bovendien kan de nei
ging van een speler tot het relatief 
snel melden van een blessure bij de 
 medische staf ook een rol spelen 
in het aantal geobserveerde reci
diefoverbelastingblessures.

Seizoensgebonden variantie
Om te identificeren of het blessure
risico varieert gedurende het seizoen 
is er gekeken naar het gemiddelde 
aantal blessures per kalendermaand. 
Over een periode van zeven volledige 
seizoenen zijn het gemiddeld aantal 
blessures en de standaarddeviatie per 
maand berekend (zie figuur 1). De 
belangrijkste uitkomst is dat tussen 
geen enkele van de volledige com
petitieve maanden een significant 
verschil werd gevonden voor zowel 
het gemiddelde aantal overbelasting 
als traumatische blessures. Alleen in 
de maanden juni en december werden 
gemiddeld significant minder trau
matische blessures geobserveerd ten 
opzichte van november. Daarnaast 
werden er in juni significant minder 
overbelastingblessures gerapporteerd 
ten opzichte van februari, maart en 
november. Doordat er enkel signi
ficante verschillen zijn te vinden 
tussen complete en incomplete com

petitieve maanden is het aannemelijk 
dat de lagere fysieke belasting en fre
quentie van wedstrijden en trainin
gen tijdens incomplete competitieve 
maanden de voornaamste verklaring 
is voor deze uitkomsten.

Lichaamslocatie
Voor het ontwikkelen van blessure
preventieve strategieën is het essen
tieel om in beeld te krijgen welke 
lichaamslocaties het meest kwets
baar zijn voor blessures. Daarom is 
de verdeling van alle blessures per 
lichaamsregio, inclusief het onder
scheid tussen overbelasting en 
traumatische blessures, geanalyseerd 
(zie tabel 2). 
Overbelastingblessures werden voor
namelijk geobserveerd in de heup/
lies regio (43%), aan het bovenbeen 
(36%) en aan de knie (14%), terwijl 
blessures van traumatische aard 

voornamelijk voorkwamen aan de 
enkel (38%), knie (21%) en voet/
tenen (10%). Er werden geen over
belastingblessures gezien in de hand/
vingers, pols, schouder of lage rug, 
terwijl traumatische blessures zich 
in iedere lichaamsregio voordeden. 
 Blessures aan het hoofd werden bui
ten beschouwing gelaten.

Conclusies en praktische 
 implementatie
Op basis van de beschreven 
 resul taten is het aannemelijk dat 
 exponentiële lengtegroei van jeugd
voetballers met een snelheid van 
>8 cm/jaar gerelateerd is aan een 
verhoogde kans om een traumati
sche blessure op te lopen. Om een 
mogelijk verhoogd blessurerisico te 
detecteren is het daarom aan te be
velen de  groei snelheid te monitoren 

BLESSUREPREVENTIE

Tabel 2 | Blessureincidentie in aantal (%) persoonsjaren, verdeeld over lichaamslocatie en 

blessuretype (overbelasting / traumatisch / overig). 

 overbelasting traumatisch overig totaal

lichaamslocatie        
 n % n % n % n %

hand/vingers   17 7,1 1 1,2 18 3,2

pols   13 5,4   13 2,3

schouder   9 3,8   9 1,6

lage rug   3 1,3 24 27,9 27 4,8

heup/lies 102 43,2 5 2,1 9 10,5 116 20,6

bovenbeen 85 36,0 7 2,9 2 2,3 94 16,7

knie 34 14,4 51 21,3 33 38,4 118 21,0

onderbeen 8 3,4 9 3,8 3 3,5 20 3,6

enkel 2 0,8 91 37,9 8 9,3 101 18,0

voet/tenen 3 1,3 24 10,0 2 2,3 29 5,2

overig 2 0,8 11 4,6 4 4,7 17 3,0

totaal 236 100,0 240 100,0 86 100,0 562 100,0
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door  middel van periodieke lengte
metingen.
Hoewel sluitend bewijs vooralsnog 
ontbreekt, is een verminderd moto
risch functioneren als gevolg van een 
exponentiële lengtegroei de meest 
aannemelijke verklaring voor het ver
hoogde blessurerisico. Daarom is het 
raadzaam om bij een geconstateerde 
groeisnelheid van >8 cm/jaar het 
motorisch functioneren van de speler 
te analyseren en zo nodig specifiek te 
trainen.
Ondanks dat een directe relatie 
tussen lengtegroei en het risico 
op overbelastingblessures niet is 
aangetoond, blijken jeugdspelers in 
de leeftijdscategorieën o13, o14 en 
o15 wel kwetsbaar voor overbelas
ting, mogelijk dankzij een verhoogde 
kwetsbaarheid van lichaamsweefsel 
in ontwikkeling. Voetballers van deze 
leeftijd verdienen daarom specifieke 
aandacht wat betreft het bepalen 
van de fysieke belasting en blessure
preventie. 
Daarbij is het belangrijk om ook reke
ning te houden met het relatief hoge 
risico op een recidief bij een overbe
lastingblessure. Tijdens de revalidatie 
van zo’n blessure is het daarom aan 
te bevelen om de aanwezigheid van 
risicofactoren in kaart te brengen 
en te werken aan het volledig terug 
opbouwen van belastbaarheid, pro
prioceptie en motorisch functioneren 

en aan het volledig normaliseren 
van beweegpatronen zoals voor de 
blessure. Vanwege het multifactoriële 
karakter van het ontstaan van blessu
res wordt een individuele benadering 
aangeraden15,17, rekening houdend 
met de specifieke risicofactoren die 
bij het individu aanwezig zijn.
Logischerwijs komen er meer blessu
res voor in perioden met meer trai

ningen en wedstrijden. De verschillen 
in het aantal blessures per maand van 
het jaar zijn daarom waarschijnlijk 
volledig toe te schrijven aan het ver
schil tussen complete en incomplete 
competitieve maanden. De periode in 
het seizoen lijkt daarom geen speci
fieke risicofactor te zijn om rekening 
mee te houden.
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Conclusies

•  Een groeisnelheid van >8 cm/jaar is 
geassocieerd met een verhoogd risico 
op een traumatische blessure

•  Jeugdvoetballers in de categorieën 
o13, o14 en o15 zijn kwetsbaar voor 
overbelasting

•  Het ontstaan van overbelasting blessures 
is onafhankelijk van groei snelheid

•  Overbelastingblessures kennen een 
relatief hoog recidiefrisico

•  Er is geen verschil in blessure incidentie 
tussen volledig competitieve maanden 
gedurende het seizoen

Aanbevelingen

•  Periodieke lengtemetingen zijn waarde
vol ter identificatie van het risico op een 
traumatische blessure

•  Analyseer en train het motorisch functio
neren bij een groeisnelheid >8 cm/jaar

•  Geef specifieke aandacht aan het 
voorkomen van overbelasting bij spelers 
o13/o14/o15

•  Besteed aandacht aan preventie van 
recidieven  in het geval van een over
belastingblessure

•  Kies een individuele benadering: breng 
de bij het individu aanwezige risico
factoren in kaart



Sportgericht nr. 2 | 2019 - jaargang 7328

APENKOOIEN

THEATER
‘De Achtervolgers’ lopen warm

Sport en theater begeven zich op afzonderlijke speel-
velden, maar zijn beide een broedplaats voor passie, 
creativiteit en vermaak. Wat krijg je als je die twee 
 combineert? Dat moeten de theatermakers van het 
Nieuw Utrechts Toneel (NUT) gedacht hebben bij het 
ontwikkelen van ‘De Achtervolgers’.

Missie
Missie van de makers is het vangen van verhalen uit  
de sport in theatervoorstellingen, waarbij (sport)filo
sofische vraagstukken, humor en actie centraal staan.  
Op 17 februari was er een tryout in de Stadsschouwburg 
van Utrecht. De voorstelling had de 100 meter sprint als 
thema en werd opgebouwd als een sportuitzending, met 
een voorbeschouwing, een wedstrijd(element) en een  
nabeschouwing.

Monologen
De kern bestond uit drie monologen (geschreven door 
Jibbe Willems, Frank Heijne en Dirk van Pelt) over de 
heldendaden en tragiek van Jesse Owens (gespeeld door 
Murth Mossel), Oscar Pistorius (Dennis Coenen) en Foekje 
Dillema (Lottie de Bruijn  zie foto). Prof. Bert Otten, hoog

leraar Neuromechanica en Prothesiologie aan het Centrum 
voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit 
Groningen, was spreker bij de nabeschouwing en ging in op 
de grenzen van ons prestatievermogen.

Inspirerend
De sfeer en de inhoud van de voorstelling vond ik inspi
rerend, informatief en toegankelijk. Het publiek werd 
gevraagd actief deel te nemen. De passie en insteek van de 
voorstelling deden mij veel denken aan Wilfried de Jong 
en zijn programma Holland Sport. Bij aanvang gaven de 
makers aan dat ze het theater dichter bij de sportliefhebber 
willen brengen en sport dichter bij de theaterliefhebber. 
Wat mij betreft slagen ze daar in.

Vervolg
Over het vervolg schrijven de makers op hun website  
(www.nieuwutrechtstoneel.nl): ‘In het najaar wordt de  
100 meter pas écht uitvoerig onder handen genomen. Dan 
gaan De Achtervolgers op tour langs verschillende theaters 
in Nederland om hun liefde voor de sport te delen met het 
publiek.’ Data zijn echter nog niet bekend, dus mocht je dit 
ook wel eens willen meemaken, houd dan de website in de 
gaten.

 Germen van Heuveln
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TRAININGSFYSIOLOGIE
Andere kijk op concurrent training

In veel sporten zijn zowel uithoudingsvermogen als het 
snel produceren van kracht belangrijk. Beide aspecten 
van het prestatievermogen moeten daarom getraind 
worden. Bij intensief trainende sporters komt het ge-
regeld voor dat kracht- en duursessies relatief dicht op 
elkaar uitgevoerd worden.

Traditioneel wordt deze ‘concurrent training’ (het combi
neren van kracht en duurtraining) bekeken vanuit het 
potentieel negatieve effect dat de duurtraining kan hebben 
op de krachttraining. In het nieuwste nummer van het 
wetenschappelijke vakblad Sports Medicine wordt con
current training echter juist bekeken vanuit het potentieel 
negatieve effect dat de krachttraining kan hebben op de 
duurtraining. Deze benadering is mogelijk relevanter voor 
duursporters.

Interferentie
In het artikel1 lichten de auteurs eerst kort de bevin dingen 
toe van hun eerdere review2, waarin de onderliggende 
mechanismen werden besproken. Samengevat kan het 
uitvoeren van een krachttraining voorafgaand aan een 
duurtraining leiden tot 1) verminderde neurale rekrutering 
van de spieren, 2) verlaagde spierglycogeenvoorraden en  
3) een minder efficiënte bewegingstechniek door ver
moeidheid en spierpijn. De mate 
waarin deze effecten  
zich doen gelden hangt onder 
andere af van de omvang, de 
intensiteit en de frequentie 
van de krachttraining, alsook 
van de rustperiode tussen de  
kracht en  duurtraining. Zoals 
verwacht zorgen een grotere 
omvang, een hogere intensi
teit, een hogere frequentie en 
een kortere rustperiode voor 
meer interferentie  tussen beide 
trainingsvormen.

Verminderde adaptatie
Enkele langere termijn onder
zoeken doen ver moeden dat 
deze inter ferentie op den 
duur kan zorgen voor minder 
adaptaties aan de duurtraining. 

Als verbetering van het uit houdingsvermogen prioriteit 
heeft, lijkt het daarom verstandiger om krachttraining na 
een duurtraining te plannen. Daarbij lijkt het interferentie 
effect het meest van invloed te zijn bij sporten waarin het 
eigen lichaamsgewicht moet worden gedragen (bijvoorbeeld 
skiën) en vooral ook sporten waarbij daarnaast ook nog 
excentrische spiercontracties voorkomen (bijvoorbeeld 
hardlopen). Bij deze sporten zou er dan ook een lange
re rustperiode moeten worden ingebouwd tussen beide 
trainingssessies om het interferentie effect te verminderen. 
De resterende vermoeidheid van kracht en duurtraining 
kan ook de maximale prestatie de dag erna nog vermin
deren. Dit heeft tot gevolg dat het verstandig is om deze 
combinatie niet op de dag voor een zware intervaltraining 
te plannen.

Flowcharts
Aan het einde van het artikel vatten de auteurs hun aan
bevelingen samen in drie handige flowcharts over 1) hoe 
kracht en duurtraining het beste gecombineerd kunnen 
worden op dezelfde dag, 2) hoe duurtraining het beste 
kan worden vormgegeven de dag na een krachttraining en 
3) hoe duurtraining het beste kan worden vormgegeven 
na een dag van zowel kracht als duurtraining. De flow
chart voor het combineren van duur en krachttraining op 
 dezelfde dag is hieronder weergeven.

 Bas Van Hooren

1. Doma K et al. (2019). Training considerations for optimising endurance 
development: an alternate concurrent training perspective. Sports Medicine, 49 
(5), 669-682.

2. Doma K et al. (2017). Implications of impaired endurance performance 
following single bouts of resistance training: an alternate concurrent training 
perspective. Sports Medicine, 47 (11), 2187-2200.

Aanbevelingen voor het combineren van duurtraining (ET: endurance training) en krachttraining  

(RT: resistance training) op dezelfde dag, met als doel het optimaliseren van de duurtraining  

(AT = anaerobe drempel). 
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Symposium ‘Diagnostiek van 
 voetbalblessures’
Speciale aandacht voor F-v profilering

Bas Van Hooren  
& Nick van der Horst

Op 27 februari werd op de KNVB Campus in Zeist het 3e voetbal
medische symposium georganiseerd, met blessurediagnostiek 
als thema. Speciale aandacht ging uit naar het maken en inter
preteren van krachtsnelheid profielen bij springen en sprinten. 
De belangrijkste punten van de workshop en de lezingen op deze 
dag zijn in dit verslag samengevat.

SPORTMEDISCH

Voorafgaand aan het symposium 
was er voor een selecte groep ge-
interesseerden een workshop over 
kracht-snelheid (F-v) profilering, 
verzorgd door prof. dr. Jean-Benoît 
Morin van de Universiteit van Nice. 
Later op de dag gaf hij voor de 200 
aanwezigen op het symposium nog 
een keer een kortere versie van deze 
workshop, zonder praktische voor-
beelden.

Workshop F-v profiel
Morin ging als eerste in op de nood-
zaak van geïndividualiseerde training 
om prestaties te optimaliseren. Hij 
beargumenteerde dat het bepalen 
van het F-v profiel bij springen en 
sprinten kan helpen om de sprong- 
en sprintprestatie te verbeteren. 
Hiervoor toonde hij resultaten van 
onderzoek bij 500 sporters in 14 
verschillende sporten, waaruit blijkt 
dat sterkere atleten niet per defini-
tie sneller zijn.1 Hij liet tevens zien 
dat klassieke krachttraining, met 
een focus op het sterker maken van 
sporters, niet altijd zal zorgen voor 
een toename van de acceleratie en/
of maximale snelheid en - in het 
verlengde daarvan - de sprong- of 
sprintprestatie.

Springen
Na deze algemene inleiding over 
de relevantie van F-v profilering 

lichtte Morin toe hoe een F-v profiel 
gemaakt kan worden voor een verti-
cale of horizontale sprong. Met een 
smartphone of tablet die op hoge 
snelheid kan filmen (bij voorkeur 
240 frames per seconde), verschil-
lende  externe weerstanden (door-
gaans 0, 20, 40 en 60 kg) en enkele 
antropometrische gegevens worden 
de vereiste metingen verricht. De 
meetresultaten correleren zeer sterk 
met de resultaten van geavanceerdere 
methoden, die slechts op twee plek-
ken in de wereld beschikbaar zijn.2 
Allereerst moeten 1) het lichaamsge-
wicht van de sporter en 2) de afstand 
tussen de bekkenkam en de grond 
- zowel op het diepste punt van de 
sprong (de squat houding) als op het 
einde van de afzet - gemeten worden. 
Deze laatste hoogte kan verkregen 
worden door een sporter liggend te 
meten, met de voeten in volledige 
plantairflexie.

Als deze gegevens be-
kend zijn kunnen ze in 
een app (My Jump 2, zie 
icoon, alleen te down-
loaden op smartphones 

of tablets waarvan de camera snel 
genoeg data kan verzamelen) of in 
een gratis verkrijgbare Excel spread-
sheet (JUMPFVPprofile.xlsx, zie 
YouTube3 voor een instructiefilmpje 
en een link naar de spreadsheet op de 
website researchgate.net - wel even 
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naar beneden scrollen!). Vervolgens 
moeten 4-5 sprongen met verschil-
lende externe weerstanden worden 
uitgevoerd, waarbij de voeten worden 
gefilmd met de eerder genoemde app 
(zie figuur 1). Daarna moet in de app 
worden aangegeven op welk moment 
de sporter los komt van de grond 
(‘toe-off’; bij een verschil tussen de 
voeten telt het loskomen van de 
laatste voet) en op welk moment hij 
voor het eerst weer contact maakt 
met de grond. De app berekent op 
basis hiervan de vluchttijd en vervol-
gens de spronghoogte. Door dit voor 
verschillende externe weerstanden te 
doen, kan een individueel F-v profiel 
berekend worden. Dit profiel kan 
vervolgens worden vergeleken met 
een theoretisch optimaal F-v profiel 
voor de individuele sporter. Als uit 
de vergelijking blijkt dat de sporter 
 minder kracht, maar een hogere snel-
heid produceert dan het theoretisch 
optimale profiel, dan geeft dit aan 
dat er meer op kracht getraind zou 
moeten worden (en omgekeerd).
Prof. Morin lichtte toe dat het ver-
beteren van de maximale kracht 
relatief simpel is door middel van 
zware krachttraining, maar dat het 
verbeteren van de maximale snel-
heid gedaan moet worden door met 

minder gewicht te trainen dan het 
eigen lichaamsgewicht. Zo kan er 
bijvoorbeeld worden gesprongen met 
elastieken die de sporter omhoog 
trekken.

Sprinten
Na dit praktische deel over het maken 
van een F-v profiel voor een verti-
cale sprong lichtte Morin toe hoe 
een soortgelijk profiel voor sprinten 
kan worden gemaakt. Ook hier zou 
geavanceerde laboratoriumappara-
tuur - zoals een krachtenplatform - 
kunnen worden gebruikt, maar Morin 
presenteerde wederom resultaten 
waaruit blijkt dat een praktische me-
thode met gebruik van 
een app (My Sprint, zie 
icoon, vooralsnog al-
leen verkrijgbaar voor 
Apple) op een smart-
phone of tablet ook nauwkeurige 
resultaten kan geven, mits de camera 
snel genoeg data verzamelt.4 
Bij deze methode worden zes paaltjes 
neergezet langs een rechte lijn. De af-
standen vanaf de startlijn zijn daarbij 
als volgt (zie figuur 2):
• 5m57 (voor 5 meter);
• 10m28 (voor 10 meter);

• 15m00 (voor 15 meter);
• 19m27 (voor 20 meter);
• 24m43 (voor 25 meter);
• 29m15 (voor 30 meter).

De camera staat recht voor het 15 
meter paaltje op een afstand van 
 precies 10 meter. De sporter die 
men wil testen sprint achter de 
paaltjes langs en wordt daarbij ge-
filmd. Daarna kan in de app worden 
aangegeven wanneer de sporter de 
sprintbeweging inzet en wanneer 
het bekken van de sporter langs een 
paaltje komt. Op deze manier kan 
de app de positie en daarmee ook de 
snelheid van de sporter over de tijd 
berekenen. Vervolgens worden de 
acceleratie en geleverde kracht bere-
kend en wordt op grond daarvan een 
F-v profiel samengesteld. Dit profiel 
kan zowel in de app als in een gratis 
verkrijgbare spreadsheet (FVPsprint.
xlsx) worden berekend. Morin geeft 
de voorkeur aan de spreadsheet om-
dat deze gemakkelijker te gebruiken 
is. Op Youtube5 is een handleiding 
van ca. 10 minuten te vinden, met 
daarbij ook een link om de spread-
sheet te downloaden (vanaf de 
website researchgate.net).

Figuur 1 | Meetopstelling voor het bepalen 

van het F-v profiel bij springen. 

Figuur 2 | Meetopstelling voor het bepalen van het F-v profiel voor sprinten. 
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Toepassingen
Vervolgens ging Morin in op toepas-
singen van F-v profilering in training. 
Hij presenteerde een onderzoek waar-
in 46 sporters negen weken train-
den op basis van hun F-v profiel.6 
Zowel de sporters die op kracht als 
de sporters die op snelheid moesten 
trainen verbeterden hun F-v profiel 
in de richting van het theoretisch 
optimale profiel. Inmiddels is er een 
vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd 
en ingediend voor publicatie, waarin 
enkele aspecten (zoals de duur van de 
interventie) nog verbeterd zijn. De 
resultaten van dit onderzoek komen 
overeen met het eerdere onderzoek. 
Geïndividualiseerde training op basis 

van het F-v profiel lijkt op basis van 
deze onderzoeken te helpen om een 
disbalans in het F-v profiel te ver-
minderen en daarmee de prestatie te 
verbeteren. 
Dat de prestatie ook echt verbetert 
door dichter bij het theoretisch 
optimale profiel te zitten, lichtte 
Morin ook toe. Hij beargumenteerde 
hierbij wel dat geïndividualiseerde 
training op basis van het F-v profiel 
met name relevant is voor beter 
getrainde sporters, omdat minder 
goed getrainde sporters hoe dan ook 
zullen verbeteren door bijvoorbeeld 
zware krachttraining uit te voeren. 
Bij goed getrainde sporters, die al veel 
krachttraining hebben uitgevoerd, 

kan het echter juist werken om meer 
op snelheid te trainen. Daarom is 
het bepalen van het F-v profiel voor 
deze sporters belangrijker. Prof. 
Morin benadrukte echter ook dat het 
simpelweg verhogen van de maximale 
kracht in bijvoorbeeld een back squat 
niet per definitie de maximale kracht 
in een sprint verbetert, omdat de 
trainingsadaptaties grotendeels speci-
fiek zijn voor wat getraind wordt. Bij 
sprinten zou er daarom met sleepge-
wichten of elastieken getraind moe-
ten worden, die er voor zorgen dat er 
meer of minder weerstand is, zodat 
respectievelijk kracht en snelheid 
worden getraind.

Hamstrings
Tot slot van de workshop werden 
kort enkele gegevens gepresenteerd 
over de relatie van veranderingen in 
het F-v profiel met hamstringblessu-
res. Op basis van acht blessures lijkt 
er een verband te zijn, maar Morin 
wil eerst meer blessure-informatie 
verzamelen, om zo een sterkere ana-
lyse van deze mogelijke relatie uit te 
kunnen voeren.

Symposium ‘diagnostiek van voetbalblessures’

Edwin Goedhart - Acute zorg en nazorg bij hoofdletsel op het 
voetbalveld
Tijdens het symposium ging Edwin Goedhart als eerste 
spreker in op acute zorg en nazorg bij hoofdletsel op het 
voetbalveld. De klassieke hypothese is dat er letsel ontstaat 
doordat de hersenen tegen de schedel botsen. Een recentere 
hypothese is dat hoofdletsel ontstaat doordat de hersenen 
meebewegen tijdens een botsing, maar de hersenstam niet, 
waardoor er meer rek komt op de hersenstam. Het meren-
deel van de klachten, zoals een haperend kortetermijn-
geheugen, kan ook vanuit de hersenstam verklaard worden. 
Vervolgens ging Goedhart in op de incidentie van het hoofd-
letsel. Deze is 0,44 en 1,76 gevallen per 1000 uur bij respec-
tievelijk mannen- en vrouwenvoetbal. Omgerekend houdt 
dit in dat een man gemiddeld 1 keer per ca. 1500 voetbal-
wedstrijden hoofdletsel oploopt. Voor vrouwen is dit 1 keer 
per ca. 375 wedstrijden. Waarschijnlijk is deze inci dentie 
overigens wel een onderschatting, omdat sporters soms niet 
weten dat ze een hersenschudding gehad hebben, of het niet 
rapporteren. Verder komt hoofdletsel vooral voor tijdens 
wedstrijden en minder tijdens trainingen. 

Goedhart lichtte daarna toe dat er momenteel nog geen 
goede manier bestaat om hersenschudding te diagnosti-
ceren. Dit wordt nu vooral gedaan aan de hand van vragen-
lijsten, maar deze zijn niet heel specifiek en in wedstrijden 
ook niet erg praktisch.
Bij mogelijk hoofdletsel is het belangrijk om goed te han-
delen als fysiotherapeut of sportarts. Bij bewusteloosheid 
is het belangrijk eerst de nek te stabiliseren, de ademhaling 
te controleren en de luchtweg vrij te maken. Als de speler 
bij kennis is, moet worden nagevraagd of er pijn is en of de 
armen en benen nog bewogen kunnen worden. Ook moet 
de nek gecontroleerd worden. Als de speler aangeeft dat 
het ‘wel gaat’ dan moet deze toch goed in de gaten worden 
gehouden en bij twijfel gewisseld worden.
Tot slot lichtte Goedhart nog toe dat het 4-5 dagen duurt 
voordat de chemische processen die verstoord zijn bij een  
hersenschudding normaliseren. In die eerste fase zijn de 
hersenen extra gevoelig voor extra schade. Extra bescher-
ming is dan ook nodig om deze te voorkomen. Het dragen 
van een helm heeft echter geen zin, want hersenschudding 
wordt volgens Goedhart veroorzaakt door een rek op de 
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hersenstam en deze wordt niet verminderd met een helm. 
Sterker nog, het dragen van een helm geeft een vals gevoel 
van veiligheid en kan dus extra gevaar opleveren. De be-
langrijkste vorm van bescherming na hoofdletsel is daarom 
het rustig opbouwen van de trainingen, beginnend met 
rustige aerobe inspanning, opgebouwd naar interval trai-
ning en vervolgens groepstraining na ca. zes dagen. Naar 
aanleiding van een vraag gaf Goedhart aan dat het onwaar-
schijnlijk is dat hersenschudding ontstaat door het koppen 
van de bal, omdat hierbij de nek vastgezet wordt en juist 
niet de eerder beschreven draaibeweging wordt veroorzaakt 
in de  hersenstam.

Rob Langhout - Diagnostiek bij liesblessures in het voetbal 
Rob Langhout, PhD kandidaat bij AMC-UVA Amsterdam, 
ging in de tweede presentatie voornamelijk in op de bio-
mechanica van het schieten en de relatie met liesblessures. 
Bij schieten is de kans op (recidiverende) liesblessures 
namelijk relatief groot. Allereerst bediscussieerde Langhout 
dat schieten een goed gecoördineerde beweging is waar-
bij de romp 30%, het steunbeen 20% en de heup van het 
zwaaibeen 50% van de kinetische energie genereren. Bij het 
achterwaarts zwaaien van het been en de arm voorafgaand 
aan het schieten komt er een snelle rek op de m. adductor 
longus. Hierbij wordt elastische energie opgeslagen in 
verschillende weefsels, die er voor zorgt dat een goede trap 
uitgevoerd kan worden. Deze snelle rek kan echter ook bles-
sures veroorzaken en dient daarom met een goede techniek 
uitgevoerd te worden. Tot slot pleitte Langhout voor meer 
oog voor de loop- en schiettechniek om (lies)blessures te 
voorkomen.

Meindert Martens - Echografische diagnostiek bij blessures in 
het voetbal 
Meindert Martens (o.a. fysiotherapeut NAC Breda en op-
leider NTe) ging in op echografie om blessures te diagnos-
ticeren en als preventieve tool. Echografisch onderzoek is 
een relatief goedkope manier van aanvullend onderzoek en 
kan dynamische analyses geven, maar is ook zeer afhanke-
lijk van de echografist. Daarnaast zijn er veel afwijkingen 
zichtbaar op echo die niet direct gelieerd hoeven te zijn aan 
het klachtenpatroon, dus een gedegen anamnese met licha-
melijk onderzoek is altijd leidend. Hij besprak onder andere 
dat echografie goed te gebruiken is om tendinopathieën te 
beoordelen en hier de eerste keuze is boven andere beeld-
vormende technieken. Verder besprak hij hoe hij zelf echo-

grafie toepast om vezellengte van de hamstrings te meten 
bij spelers van NAC. Dit naar aanleiding van onderzoeken 
waarbij is aangetoond dat de combinatie van een geringe 
vezellengte van de hamstrings en lage excentrische spier-
kracht een risicofactor is voor hamstringblessures.7

Floor Groot - Diagnostiek bij knieblessures in het voetbal
De laatste twee presentaties gingen in op knie- en enkel-
blessures in het voetbal. Drs. Floor Groot ging eerst met 
name in op de sensitiviteit en specificiteit van verschillende 
testen voor kruisbandblessures. Zo liet hij zien dat de ‘Lelli’ 
test geen goede sensitiviteit heeft voor kruisbandblessu-
res, maar de Lachman test wel. Ook besprak hij dat een 
combinatie van verschillende testen, zoals de Lachman, 
pivot-shift en Lelli test, zorgt voor een afname van de 
sensitiviteit naar 21% en een toename van de specificiteit 
naar 100%. Een combinatie van verschillende testen lijkt 
daarom verstandig om een goede diagnose te stellen.

Rien Heijboer - Diagnostiek van enkelblessures in het voetbal 
Dr. Rien Heijboer (o.a. orthopedisch chirurg van Feyenoord 
en het Nederlands elftal) ging tot slot in op verschillende 
enkelblessures en toonde hierbij voorbeelden van deze 
blessures middels beeldvormende technieken. Hij beschreef 
de Ottawa Ankle Rules, alsook de diagnostiek en klinische 
presentatie van verschillende enkelpathologieën zoals basis 
MT5 fracturen, fracturen van de calcaneus, impingement 
beelden, peroneus pathologie, tarsale coalitie, osteochon-
drale letsels en de laterale enkelinstabiliteit.
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In dit artikel zullen we bekijken wat 
we op dit punt uit de sportweten
schappelijke literatuur kunnen leren 
voor het langlaufen en of soortgelijke 
principes wellicht ook van toepassing 
zijn op andere multidisciplinaire 
sporten.

Langlaufen multidisciplinair?
Langlaufen is het Duitse woord voor 
cross country skiën. De sport is zeer 
populair in Duitsland en Scandinavië 
en staat vanaf de eerste Olympische 
winterspelen in 1924 (Chamonix, 
Frankrijk) al op het programma 
met de korte en de lange afstand. 
Sindsdien zijn er vele onderdelen 
bijgekomen. Er bestaan twee stijlen 
waarin wedstrijden worden geskied: 
de klassieke stijl (hierbij ‘loopt’ de 
atleet met de ski’s, ondersteund door 
de stokken) en de vrije stijl (hierbij 
‘schaatst’ de atleet met de ski’s, ge
bruik makend van een zijwaartse af
zet). In sommige wedstrijden worden 
beide stijlen achter elkaar gebruikt, 
zoals in de ‘skiathlon’ (pursuit). Hier
bij starten de atleten in de klassieke 
stijl en binden zij halverwege  de race 
andere ski’s onder, waarna zij de race 
voltooien in de vrije stijl.  Ook binnen 
één stijl zien we een grote tech
nische variatie, vaak gerelateerd aan 
variaties in het parcours. Dit maakt 
dat het bepalen van een optimale 

pacingstrategie voor het langlaufen 
niet eenvoudig is.

Pacing in het langlaufen
In 2016 onderzochten Losnegard 
en collega’s1 de succesvolste pacing
strategieën in individuele langlauf
races over 10 en 15 km. Er werden 36 
races, geskied bij wereldbekerwed
strijden, wereldkampioen¬schappen 
en Olympische Spelen, bekeken. Van 
de eerste 40 finishers in elke race 
werden de rondetijden en de eind
klassering geanalyseerd. Zowel bij 
de mannen als de vrouwen werd een 
 positieve pacingstrategie geconsta
teerd. Dit wil zeggen dat het eerste 
deel van de wedstrijd wordt afgelegd 
met een snelheid die hoger ligt dan de 
gemiddelde snelheid (berekend over 
de hele wedstrijd) en dat de snel
heid in het vervolg van de race dus 
afneemt. Dit was ook al vastgesteld 
in eerder onderzoek.2 Bij de mannen 
viel op dat de langzamere skiërs (top 
2140) relatief sneller starten  (ver
geleken met hun eigen gemiddelde 
snelheid) en een groter verval laten 
zien, vergeleken met de snelste skiërs 
(top 10). Bij de vrouwen werden deze 
verschillen echter niet gevonden.
Men zou het positieve pacing patroon 
enigszins verrassend kunnen vinden, 
omdat het niet wordt gevonden in 
gerelateerde sporten, zoals bijvoor

Pacing in multidisciplinaire sporten
Optimaal spreiden van energie en trainings-
arbeid

De meerkamp in de atletiek, wisselslag zwemmen, triatlon en 
biatlon zijn sporten waarin excelleren in één discipline niet 
voldoende is. Langlaufen hoort daar op het eerste gezicht niet 
bij. Maar het brede arsenaal aan technieken dat de langlaufer 
nodig heeft, maakt deze sport zeer veelzijdig. Een goede 
verdeling van energie over de race is een uitdaging.

Lars van Leeuwen  
& Florentina Hettinga
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beeld atletiek.3 Meerdere factoren 
kunnen er echter voor zorgen, dat 
een aangepaste pacingstrategie tot 
een betere prestatie leidt. Zo be
gonnen bijvoorbeeld 10 van de 12 
onderdelen op de laatste Olympische 
Spelen  (Pyeongchang, 2018) met 
een massastart: iedereen vertrekt 
tegelijkertijd en het gaat er om wie 
als eerste over de eindstreep komt. 
Bij dit type wedstrijd (vergelijkbaar 
met een ‘rit in lijn’ in het wielrennen) 
is tactiek van groot belang, onder 
meer vanwege de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de slipstream 
van een andere langlaufer.4 Verder 
wordt de uitslag vaak pas bepaald in 
de eindsprint.5 Dit is anders in indi
viduele races (vergelijkbaar met een 
tijdrit), waarbij de langlaufers met 
een tijdsinterval na elkaar starten en 
de atleet met de snelste tijd wint.

Pacing in de klassieke stijl
In de klassieke stijl zijn er minstens 
drie technieken die gebruikt kunnen 
worden: ‘diagonal stride’, ‘double 
poling’ en ‘double poling met kick’. 
Het is belangrijk dat de atleet op 
verschillende terreintypes de juiste 
keuze maakt. Op welk moment 
welke techniek wordt toegepast is 
aan de langlaufer zelf. Hierbij ziet 
men grote verschillen in strategie. 
In een analyse6 van een 15 km race 
in klassieke stijl werd geconcludeerd 
dat de snelheid op vlak terrein en vals 
plat een sterke voorspeller was van 
de einduitslag. Bovendien werden 
op de ‘vals platte’ delen van het 
parcours verschillende technieken 
gebruikt. De snelle skiërs gebruikten 
hier in de eerste van drie rondes met 
name de double poling techniek en 
in de  laatste ronde voornamelijk 
double poling met kick. Verassend 
genoeg lieten de langzamere skiërs 
hier  andere technieken zien. In 
de eerste ronde gebruikten ook 
zij voornamelijk de double poling 
techniek, maar ook in de laatste 
ronde gebruikten zij nog steeds 
de double poling zonder kick, in 
combinatie met andere technieken.

Impact van het parcours
Bij langlaufwedstrijden is het 
 parcours elke keer weer anders.  
Wel heeft het altijd vlakke delen, 
dalende delen en delen bergop.  
Door te onderzoeken welke delen  
van het parcours het sterkst bepa
lend zijn voor de eindtijd, kan een 
lang laufer een goede pacing strategie 
 bepalen en efficiënter trainen. 
 Anderson et al.7 deden hier in 2010 
onderzoek naar, in een vrije stijl 
sprintrace van twee korte rondes over 
een parcours met gelijke hoeveel
heden stijgend, dalend en vlak 
terrein. Zij ontdekten dat de skitijden 
bergop het meest correleren met de 
totale racetijd (r = .92), gevolgd door 
de tijd die werd gespendeerd op de 
vlakke delen van het parcours  
(r = .75). Het belang van bergop skiën 
werd ook al eerder beschreven voor de 
klassieke stijl, door Bergh & Forsberg 
(2000).8 Zij stelden dat in een race 
met gelijke delen bergop, bergaf en 
vlak terrein meer dan de helft van de 
tijd bergop geskied wordt. Dit komt 
overeen met de bovengenoemde stu
die van Anderson et al.7 waarin zo’n 
47% van de totale racetijd bergop 
geskied werd. Verder ontdekten zij 
een verschil in pacingstrategie tussen 
de verschillende terreintypes. Op het 
vlakke is hier moeilijk een uitspraak 
over te doen, omdat de skiërs vanuit 
een staande start op vlak terrein aan 
de eerste ronde begonnen en aan het 
einde van de tweede ronde, op het 
laatste vlakke stuk, een eindsprint 
lieten zien. Mede hierdoor lieten zij 
een negatieve pacingstrategie zien 
(sneller in de tweede ronde). Bergop 
en bergaf lieten de atleten echter een 
positieve pacingstrategie zien (trager 
in de tweede ronde) en voor de race 
als geheel was dit laatste ook het ge
val. Ook werd een negatieve correlatie 
gevonden tussen de VO2max van de 
skiërs en de snelheidsafname bergop. 
Dit geeft aan dat het vergroten van 
de VO2max kan helpen om bergop 
een hogere snelheid te handhaven.7 
Al deze resultaten suggereren dat de 
kwaliteiten bergop van groot belang 

zijn en dat hier de nadruk op moet 
liggen tijdens trainingen.

Wat weten we verder?
Een recente review over pacing in 
langlaufen door Thomas Stöggl en 
collega’s9 heeft veel inzicht gegeven 
in de gehanteerde pacingstrategieën 
en het effect daarvan op de prestatie. 
Zij concludeerden dat er veelal sprake 
is van positieve pacing en dat hoog
geplaatste atleten een vlakker schema 
kunnen aanhouden dan hun lager ge
plaatste collega’s. Verder bleek dat het 
kunnen uitvoeren en volhouden van 
een lange bewegingscyclus (afgelegde 
meters) sterk bepalend is voor de 
eindprestatie. De cyclusfrequentie is 
dit niet. Langlaufers doen er dus goed 
aan om te trainen op het aanhouden 
van een lange cyclus, in plaats van 
het verhogen van de frequentie. Voor 
vrouwen blijkt de prestatie bergop 
een belangrijke bepaler te zijn voor 
de eindprestatie, terwijl dit voor 
mannen dit juist de prestatie op het 
vlakke terrein is.
Als laatste blijkt dat techniek een 
belangrijke voorspeller is van de 
eindprestatie. In de klassieke stijl 
maken snelle skiërs meer gebruik van 
double poling en double poling met 
kick, zoals ook al was gebleken in het 
onderzoek van Welde.6 In de vrije 
stijl maken snelle skiers meer gebruik 
van de V2techniek (waarbij  in één 
 complete cyclus twee keer wordt 
afgezet met de stokken) en minder 
van de V1techniek (1 stokafzet per 
complete cyclus).

Biathlon
Zoals de naam al zegt is biathlon 
samengesteld uit twee sportieve disci
plines: langlaufen en schieten. Welke 
van deze twee de meeste invloed 
heeft op de einduitslag werd onder
zocht door Luchsinger en collega’s.10 
Zij analyseerden de resultaten van 15 
individuele wereldbekerwedstrijden 
(15 km voor vrouwen, 20 km voor 
mannen) in de periode 20112016. 
Bij deze wedstrijden is de af te leggen 
afstand zowel voor mannen als voor 
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vrouwen verdeeld over vijf ronden, 
afgewisseld met vier schietbeurten. 
De onderzoekers vergeleken de top 
10 van elke race met de nummers 21
30, op zoek naar een verklaring voor 
de tijdverschillen en naar voorspellers 
van de eindtijd.
Bij de mannen was het gemiddelde 
tijdverschil tussen de beide groepen 
(110 versus 2130) 4,3%. Hiervan 
werd 42% verklaard door ‘course 
time’ (de tijd die de skiër over het 
rondje skiën doet). Straftijd (na een 
of meerdere missers bij het schieten) 
verklaarde 53% en schiettijd 3%. Het 
overige tijdverschil (2%) werd ver
klaard door kleine, nietsignificante 
groepsverschillen in ‘range time’ (tijd 
gespendeerd op de schietbaan). 
Bij de vrouwen was het gemiddelde 
tijdverschil tussen de beide  groepen 
(110 versus 2130) iets groter, 
namelijk 5,5%. Hiervan werd 54% 
verklaard door het verschil in ‘course 
time’. Straftijd verklaarde 44% van 
het verschil en was dus iets minder 
bepalend dan bij de mannen. De 
 ‘range time’ verklaarde 2% en de 
schiettijd verschilde niet.
In een ander onderzoek11 keken de
zelfde onderzoekers naar wereldbeker 
sprintwedstrijden. Deze gaan over de 
helft van de afstand (dus 7,5 km voor 
vrouwen en 10 km voor mannen) en 
bestaan uit 3 ronden, met een schiet
beurt na de eerste en tweede ronde. 
Zowel bij de mannen als de vrouwen 
verklaarde de ‘course time’ 5965% 
en de straftijd 3135% van het totale 
verschil in racetijd tussen de num
mers 110 en 2130.
Het verschil in percentages tussen 
races over de lange versus de korte 
afstand heeft vooral te maken met de 
minuut straftijd die bij de lange races 
per misser op de schietbaan bij de 
eindtijd wordt opgeteld. Bij de races 
over korte afstand wordt er per mis
ser ‘slechts’ een strafronde van 2224 
seconden geskied.
De auteurs10 concluderen 1) dat de 
top 110 en de top 2130 het meest 
van elkaar verschillen op ‘course time’ 
en schietprestatie en 2) dat deze 

beide factoren een evenredig deel van 
het totale tijdsverschil tussen beide 
groepen verklaren. Schieten en skiën 
zijn bij biatlon bijna even belangrijk 
en dus is trainen op beide onderdelen 
van belang. Wat betreft de skitraining 
kunnen biathleten van het onderzoek 
naar langlaufen leren, dat bergop 
trainen van groot belang is.

Triatlon
Bij triatlon worden veel factoren van 
invloed geacht op pacing en prestatie: 
milieu/omgevingsfactoren, topo
grafie, transities (zwemmen naar 
 fietsen en fietsen naar rennen), leef
tijd, geslacht en uiteraard getraind
heid. Maar meer dan al deze factoren 
heeft de duur van de race een signifi
cant effect op het pacing gedrag van 
triatleten. In dit artikel beperken we 
ons echter tot de Olympische afstand.
Een triatlon bestaat uit de onderdelen 
zwemmen, wielrennen en hardlopen. 
Net als bij biathlon kan men zich 
hier afvragen welke van deze drie de 
grootste bepaler is van het eindresul
taat. Door de snelste 50% triatleten 
te vergelijken met de langzaamste 
50% concludeerden onderzoekers van 
de Universiteit van Westminster12 dat 
de prestaties bij het zwemmen en het 
hardlopen meer invloed hebben op 
de einduitslag dan de prestatie op de 
fiets. De snelste 50% onderscheiden 
zich door significant sneller te zwem
men in de eerste fase van de race en 
door sneller hard te lopen.
Wu en collega’s13 concluderen dat het 
vermogen om energie te sparen en de 
efficiëntie te maximaliseren cruciaal 
is voor succes op de triatlon. Triatle
ten kunnen dit op meerdere manieren 
doen. Net als in het langlaufen star
ten de deelnemers bij veel triatlons in 
een massastart. Dit biedt (met name 
in de zwemfase) de mogelijkheid om 
achter een snellere concurrent van 
de slipstream te profiteren. In de 
zwemfase kan de triatleet hierdoor 
de weerstand met 1026% verlagen.14 
Elite triatleten doen dit ook en dat is 
te zien aan de relatief hoge snelheden 
in het begin van de race (zie boven). 

Het loont in die fase om harder te 
zwemmen en daarmee een goede 
positie te veroveren.
Ook in de wielerfase heeft men baat 
bij het vinden van een slipstream. Uit 
onderzoek van de Universiteit van 
Westminster15 is gebleken dat triatle
ten significant sneller hardlopen als 
zij tijdens de voorafgaande wielerfase 
van een slipstream hebben kunnen 
profiteren. 
Al met al is duidelijk dat gebruik ma
ken van tegenstanders bij triatlon een 
goede strategie is en dat het hierop 
aanpassen van de pacingstrategie kan 
bijdragen aan een goed resultaat.

Wisselslag zwemmen
De wisselslag is een bijzonder 
onderdeel in het zwemmen en gaat 
over 200 of 400 meter. Ook hier is de 
vraag: welke van de vier onderdelen 
(vlinder, rug, school en vrije slag) 
draagt het meeste bij aan het eind
resultaat en zou daarom wellicht de 
meeste aandacht moeten krijgen in 
de training?
Op de 200 meter wisselslag beste
den medaillewinnaars een groter 
percentage van hun totale tijd aan 
de vlinderslag dan finalisten en 
halve finalisten. Dit suggereert dat 
 medaillewinnaars in dit deel van de 
race energie sparen. Mogelijk ge
bruiken ze deze in de aansluitende 
rugslagfase, want daarvoor gebrui
ken ze juist een kleiner percentage 
van hun eindtijd dan de finalisten 
en halvefinalisten. Ook op de vrije 
slag zwemmen medaillewinnaars in 
verhouding langzamer dan finalisten 
en halvefinalisten, misschien van
wege de inspanning die ze daarvoor 
hebben geleverd in het middendeel 
van de race.16

Op de 400 meter is het beeld in grote 
lijnen hetzelfde: hoe beter de klas
sering, des te meer tijd men relatief 
besteed aan de vlinderslag en des te 
minder aan de rug en schoolslag. 
Voor alle medaillewinnaars bij de 
mannen (zowel 200 als 400 meter) en 
die op de 200 meter bij de vrouwen 
correleerde de tijd op de rugslag het 
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meeste met de eindtijd. Alleen op 
de 400 meter was er een afwijkend 
beeld: daar is de tijd op de vrije slag 
het sterkst gecorreleerd aan de eind
tijd. Conclusie: de rugslag is voor de 
wisselslag van relatief groot belang, 
dus de betrokken zwemmers zouden 
daar in hun training meer nadruk op 
kunnen leggen.16

Meerkamp
Als laatste kijken we naar de meer
kamp in de atletiek: de tienkamp 
voor mannen en de zevenkamp voor 
vrouwen. Via puntentabellen worden 
de resultaten op alle onderdelen ge
comprimeerd tot een totaal resultaat. 
Deze puntentabellen zijn al sinds de 
jaren ‘80 van de vorige eeuw ongewij
zigd. Aangenomen wordt dat alle on
derdelen een gelijke invloed hebben 
op de totaaluitslag.
Voor de zevenkamp is deze aan
name getoetst.17 Hieruit bleek dat de 
prestaties op de zeven onderdelen 
onevenwichtig meewegen en dus een 
verschillende impact hebben op de 
einduitslag. Er kunnen drie sub
categorieën worden onderscheiden op 
basis van de interne correlatie tussen 
de onderdelen, namelijk ‘snelheid’ 
(100 meter horden, hoogspringen, 

200 meter en verspringen), ‘kracht’ 
(kogelstoten en speerwerpen) en ‘uit
houdingsvermogen’ (800 meter). Men 
kan direct zien dat het verbeteren 
van de snelheid hierdoor de meeste 
invloed zal hebben op de einduitslag, 
omdat dit voordelig is bij een groot 
aantal onderdelen. Speerwerpen 
daarentegen wordt onder gerepre
senteerd in de eindscore en de 800 
meter is eigenlijk te kort om exclusief 
uithoudingsvermogen te testen.17 
Op de tienkamp zijn vergelijkbare re
sultaten gevonden, onder andere door 
de Nederlander Wim Westera18 van de 
Open Universiteit. Ook hij conclu
deert dat de snelheidsonder delen 
verspringen, 110 meter horden en 
100 meter disproportioneel gunstig 
meewegen in de einduitslag, terwijl 
de 1500 meter en de werp onderdelen 

(speerwerpen, discus werpen en ko
gelstoten) zeer ongunstig meetellen. 
Conclusie: zolang het format van 
de meerkamp niet wordt aan
gepast, doen zowel de mannen als de 
 vrouwen er verstandig aan om in de 
training de nadruk te leggen op de 
snelheidsonderdelen.

Conclusie
In alle besproken sporten is het 
duidelijk dat er veel factoren zijn die 
invloed hebben het eindresultaat 
dat de sporter behaald. Keuzes met 
betrekking tot pacing, techniekkeuze 
en trainingsprogramma’s kunnen een 
groot effect hebben op de eind uitslag. 
Door gebruik te maken van deze 
kennis kunnen sporters specifieker 
trainen en meer voordeel behalen 
tijdens de wedstrijd.
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Het uiteindelijke doel van veel 
patiënten na een voorste kruisband 
reconstructie (VKBR) is terugkeren 
naar het preoperatieve sportniveau.1 
Uit onderzoek blijkt dat 94% van de 
patiënten verwacht dit zonder be-
perkingen te kunnen doen.2 Helaas 
blijkt dat dit bij 38% van de ama-
teursporters na een VKBR niet lukt3 
en dat 6-20% van de patiënten een 
nieuwe VKB blessure oploopt.4

Verklaring
Een verklaring voor deze percen-
tages kan gevonden worden in 
de te lage trainingsfrequentie en 
-intensi teit gedurende de VKBR 
revalidatie.5 Een toename van deze 
parameters is essentieel voor een 
goede voorbereiding op terugkeer 

naar de sport, aangezien onderzoek 
laat zien dat deze binnen pivoteren-
de sporten hoger liggen dan in de 
laatste fasen van de VKBR revali-
da tie.5 Wanneer het verschil tussen 
de revalidatie en de reguliere 
team trainingen te groot is, kan dit 
leiden tot nieuwe blessures.5 Het 
is daarom essentieel dat de patiënt 
voldoende en intensief genoeg 
getraind heeft om veilig terug te 
keren naar de sport.5

Interne en externe trainings-
belasting
Trainingsbelasting is te verdelen 
in twee componenten: de externe 
en de interne trainingsbelasting.6 
De externe trainingsbelasting is de 
externe stimulus voor de patiënt en 

Wouter Welling,  
Renske van de Wouw  
& Peter Eppinga

Onderbelasting binnen de VKBR 
 revalidatie
Negatieve invloed op terugkeer naar pre
operatief sportniveau

Na een voorste kruisband reconstructie (VKBR) keren relatief 
veel patiënten niet terug naar het preoperatieve sportniveau. 
Uit onderzoek blijkt dat er tijdens de revalidatie mogelijk niet 
voldoende en zwaar genoeg wordt getraind ter voorbereiding 
op een terugkeer naar sport. Om hier meer inzicht in te krijgen 
is de interne trainingsbelasting binnen de VKBR revalidatie 
gemeten.

SPORTREVALIDATIE
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is objectief meetbaar (bijvoorbeeld 
totale loopafstand of de gewichtsver-
plaatsing binnen krachttraining).6,7 
De interne trainingsbelasting is 
de  individuele ervaren reactie op 
belastingen in combinatie met stress-
factoren uit het dagelijks leven.6 De 
interne trainingsbelasting is een 
belangrijke factor voor de sportspeci-
ficiteit van een trainingsprogramma.6 
Exact dezelfde externe trainingsbelas-
ting kan een aanzienlijk verschillende 
interne trainingsbelasting veroor-
zaken bij verschillende sporters.8 
Een betrouwbare en valide manier 
voor het meten van de interne trai-

ningsbelasting is 
de ‘session Rating 
of Perceived 
Exertion’ (sRPE) 
(schaal 1-10).7 
Om uit de sRPE 
de interne trai-
ningsbelasting te 
berekenen, wordt 
de score verme-
nigvuldigd met de 
duur van de training (in minuten).  
In dit artikel laten we zien hoe we  
de interne trainingsbelasting  
binnen de VKBR revalidatie in kaart 
brengen.

Deelnemende patiënten 
In dit pilotonderzoek hebben we  
16 VKBR patiënten (11 mannen en 
5 vrouwen; gemiddelde leeftijd 22,1 
± 3,3 jaar) gedurende acht weken 
binnen de revalidatie gevolgd. Deze 
patiënten waren voor de VKB blessu-
re allemaal actief in pivoterende spor-
ten (o.a. voetbal, korfbal) en hadden 
allemaal de ambitie om terug te keren 
naar het preoperatieve niveau binnen 
hun sport (amateurniveau, variërend 
van eerste klasse tot vierde klasse). 
Gedurende de dataverzameling zaten 
de patiënten in de verschillende fasen 
van hun revalidatie: 3 patiënten in 
fase 1, 5 patiënten in fase 2, 3 patiën-
ten in fase 3, 2 patiënten in fase 4, 
2 patiënten in fase 5 en 1 patiënt in 
fase 6. Een schematisch overzicht van 
de zes fasen is te zien in tabel 1.

Meten interne trainings-
belasting 
De interne  trainingsbelasting (sRPE 
x duur training) werd gemeten met 
behulp van een mobiele applicatie 
(Herstelmonitor, zie figuur 1).  
Patiënten kregen een notificatie 
op hun telefoon, één dag na elke 
training (figuur 2). Niet alleen de 

Fase

1. Mobilisatie

2. Kracht fase 1

3. Kracht fase 2

4. Sportspecifieke kracht

5.  Sportspecifieke kracht,  
sprongbelasting en plyometrie 

6.  Sportspecifieke training -> 
return to play

Doelen

•  volledige extensie ROM
•  verminderen zwelling en pijn
•  activatie quadriceps

•  verminderen zwelling en pijn
•  flexie ROM vergroten
•  uithoudingsvermogen onderste extremiteit vergroten

•  verbeteren kracht quadriceps
•  looptechniek verbeteren
•  landingstechniek sprong verbeteren

•  volledige extensie en flexie ROM bereiken
•  looptechniek verbeteren
•  wenden/keren techniek
•  1-benige sprong
•  landing techniek
•  plyometrie

•  krachttekorten aanpakken
•  algemeen krachtprogramma implementeren
•  veldtraining
 
•  krachttekorten aanpakken
•  algemeen krachtprogramma implementeren
•  veldtraining en terugkeer naar de sport

Tabel 1 | Overzicht van opeenvolgende fasen (1 t/m 6) binnen de VKBR revalidatie.

Figuur 1 | Het meten van de interne trainingsbelasting met 

behulp van een mobiele applicatie (Herstelmonitor). 
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sessies met de fysiotherapeut wer-
den hierin meegenomen, maar ook 
trainingen die patiënten zelf  
of elders uitvoerden. De sRPE 
werd gemeten op een schaal van 
1-10, waarbij 1 als extreem ge-
makkelijk en 10 als extreem zwaar 
werd beschouwd.9 Ruwe data werd 
geëxtraheerd vanuit de mobiele 
applicatie en hierna werd de interne 
trainingsbelasting berekend. Ver-

volgens werd de gemiddelde interne 
trainingsbelasting berekend van 
patiënten in dezelfde fase, om zo de 
interne trainingsbelasting tijdens  
de opeen volgende fasen binnen de  
VKBR revalidatie te kunnen ver-
gelijken.5

Resultaten 
De gemiddelde interne training-
belasting per fase is terug te vinden 
in figuur 3. Het blijkt dat de interne 
trainingsbelasting stijgt in de eerste 
vier fasen van de revalidatie, maar 
daalt in fase 5 en fase 6.

Discussie
In dit pilotonderzoek is de interne 
trainingsbelasting in kaart gebracht 
tijdens de opeenvolgende fasen van 
de VKBR revalidatie. Het valt op dat 
deze stijgt in de eerste 4 fasen, maar 
daalt in de laatste 2 fasen (fase 5 en 
fase 6). Dit beeld is opvallend omdat 
de relatief lage trainingsbelasting de 
herintegratie naar de sport negatief 
kan beïnvloeden en mogelijk nieuwe 
blessures kan opleveren.5 Onderzoek 
laat namelijk zien dat een te lage 
trainingsbelasting binnen de revali-
datie een verklaring kan zijn voor het 
relatief hoge aantal nieuwe blessures 
na een VKB blessure.5 De resultaten 

van het huidige onderzoek komen 
dus niet overeen met de uiteindelijke 
doelstelling om in de laatste fasen 
van de revalidatie te werken naar een 
stijging van de trainingsbelasting, 
voor het zo goed mogelijk hervatten 
van sport.
De ambitie van alle geïncludeerde 
patiënten in het huidige onderzoek 
was terugkeren naar het pre-
operatieve niveau van sport. De 
huidige resultaten suggereren dat de 
trainingsbelasting zoals die wordt 
ervaren door de patiënt lager ligt dan 
de trainingsbelasting die de thera-
peut voor ogen heeft. De daling van 
de interne trainingsbelasting in de 
latere fasen van de revalidatie kan 
leiden tot suboptimale prestaties 
en heeft mogelijk gevolgen voor de 
sport hervatting.9 Immers, onderzoek 
suggereert dat de trainingsbelasting 
in pivoterende sporten hoger ligt dan 
in de laatste fasen van de VKBR reva-
lidatie.5 Een te lage trainingsbelasting 
in de laatste fasen van de revalidatie 
kan een mogelijke verklaring zijn 
voor het relatief lage aantal patiënten 
dat terugkeert naar het preoperatieve 
niveau van sporten.5

Beperkingen huidig onderzoek
Na een VKBR wordt patiënten gead-
viseerd om 9-12 maanden te revalide-
ren.10 In het huidige onderzoek is de 
interne trainingsbelasting gemeten 
in een periode van slechts 8 weken. 
Ook waren er op het moment van de 
dataverzameling slechts 16 patiënten 
beschikbaar, waarvan er slechts één 
in fase 6 van de revalidatie zat. Dit 
heeft grote invloed op de resultaten. 
Het huidige onderzoek is dan ook 
slechts een pilotonderzoek. Verder 
onderzoek zal zich moeten richten op 
metingen over de gehele revalidatie-
periode (9-12 maanden), waarbij een 
grotere groep patiënten moet worden 
geïncludeerd. Verder hebben we de 
resultaten onderling alleen verge-
leken met patiënten binnen onze 
eigen praktijk, wat zorgt voor een 
relatief lage externe validiteit van het 
onderzoek.

SPORTREVALIDATIE

Figuur 3 | Verloop van de interne trainingsbelasting over de opeenvolgende fasen van de 

VKBR revalidatie. 

Figuur 2 | Notificatie na elke training.
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Conclusie
Het huidige pilotonderzoek laat zien 
dat de interne trainingsbelasting in de 
eerste vier fasen binnen de VKBR reva-
lidatie stijgt, maar in fase 5 en fase 6 
daalt. Dit is opvallend aangezien een 
te lage interne trainingsbelasting bin-
nen de revalidatie de terugkeer naar 
het preoperatieve sportniveau negatief 
kan beïnvloeden. Meer onderzoek is 
nodig om het effect van de interne 
trainingsbelasting op terugkeer naar 
sportbeoefening verder te analyseren.
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Trainen met een gespiegelde 
 hockeystick
Cross-educatie verbetert de bal-stick vaardigheid

Cross-educatie, het verbeteren van een vaardigheid met 
een lichaamsdeel waarmee niet is geoefend (bijvoorbeeld de 
rechterarm) door te trainen met het andere, contralaterale 
lichaams deel (linkerarm), is in de sport geen onbekend feno-
meen. Recent onderzoek heeft het bestaan ervan bevestigd in 
voetbal, basketbal en verspringen. Wij vroegen ons af of er ook 
bij hockey, waar de spelers geen keuze hebben tussen spelen met 
links of rechts, sprake kan zijn van cross-educatie.

MOTORISCH LEREN

Bijna iedereen is vaardiger met de 
ene hand of voet dan met de  andere, 
contralaterale hand of voet. De 
meest vaardige kant, voor de meeste 
mensen rechts, wordt de dominan-
te zijde genoemd. In veel sporten, 
denk bijvoorbeeld aan basketbal, 
voetbal en handbal, hebben sporters 
een groot voordeel als niet alleen 
de dominante, maar ook de niet- 
dominante zijde vaardig is. Zo trainde 
Dennis Bergkamp1 al van jongs af aan 
op tweebenigheid: ‘Ik zag het als een 
uitdaging om met mijn linker net zo 
goed te kunnen trappen als met mijn 
rechter […] Als je alleen met één been 
kunt schieten, is dat een beperking.’ 
In het topvoetbal spelen bijna alle 
spelers even goed met hun domi-
nante als met hun niet-dominante 
been, hoewel ze wel vaak een duide-
lijke voorkeur hebben.2 Het is daarom 
 belangrijk om - net als  Bergkamp 
- ook de niet-dominante zijde te 
trainen.

Bilateraal trainen
Recent onderzoek in verschillende 
sporten laat zien dat trainen met de 
niet-dominante zijde niet alleen voor 
die zijde een verbetering oplevert, 
maar ook voor de dominante zijde! 

Dit is bijvoorbeeld onderzocht bij 
een groep ervaren voetballers.3 Zij 
voerden tweemaal een serie testen 
uit: een slalom dribbel test, een 
one-touch pass test en een test 
waarbij op goal geschoten moest 
worden. Tijdens de trainingen tussen 
de twee testen oefende één groep 
alleen met de dominante voet en een 
andere groep zoveel mogelijk met de 
niet-dominante voet. Een vergelijking 
tussen de twee testen liet zien dat 
de training met de niet-dominante 
voet, zoals verwacht, resulteerde in 
een significante verbetering van de 
testresultaten met de niet-dominante 
voet, maar dat - tot verrassing van de 
spelers - ook de testresultaten met de 
dominante voet waren verbeterd. Dit 
terwijl de groep die getraind had met 
het dominante been niet significant 
verbeterd was met het dominante 
been en ook niet met het niet-domi-
nante been. 
Hetzelfde werd gevonden in een 
basketbalonderzoek.4,5 Het oefenen 
van de dribbel met de niet-dominan-
te hand had een positieve invloed 
op de dribbeltijd met de dominante 
hand, waarmee niet geoefend werd: 
de basket ballers legden een dribbel-
parcours sneller af.

Annelies Brocken,  
John van der Kamp  
& Geert Savelsbergh
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Unilaterale sporten
Voetbal en basketbal zijn sporten 
waarbij een speler tijdens de wed-
strijd kan kiezen welke hand/voet te 
gebruiken, afhankelijk van de situa-
tie. Het is dus handig om met beide 
lichaamszijden zo vaardig mogelijk te 
worden en daar dus ook specifiek op 
te trainen. Het effect van cross-edu-
catie strekt zich echter ook uit naar 
unilaterale sporten, waar dit soort 
wisselingen niet voorkomen, zoals 
bijvoorbeeld verspringen. Springers 
trainen normaliter uitsluitend op de 
afzet met het voorkeursbeen. Na trai-
nen met het zowel het dominante als 
het niet-dominante been werd echter 
ook hier een significant positief effect 
gevonden op springen met het regu-
liere afzetbeen.6 Na bilaterale training 
werd er met het reguliere afzetbeen 
verder gesprongen dan unilaterale 
training met alleen het dominante 
afzetbeen. Kennelijk vindt ook hier 
cross-educatie plaats.

Hockey
In tegenstelling tot voetbal en basket-
bal ligt bij veldhockey vast met welke 
lichaamszijde gespeeld wordt. De 
hockeystick heeft immers een platte 
en een bolle kant, waarbij alleen met 
de platte kant gespeeld mag worden. 
De stick wijst naar de rechterkant van 
het lichaam en de stick wordt vast-
gehouden met de linkerhand boven-
aan en de rechterhand onderaan de 
grip. En zo wordt er normaliter ook 
getraind.

ASM REV3RSE stick
Wij vroegen ons af of ook in het 
hockey het voordeel van cross- 
educatie uitgebaat kan worden. We 
onderzochten daarom of bilateraal 
trainen een significante verbetering 
van de technische vaardigheden met 
de reguliere stick oplevert. Hiervoor 
gebruikten we de REV3RSE stick, 
een gespiegelde hockeystick die is 
ontwikkeld door Athletic Skills Model 
(ASM).7 De vorm van de stick dwingt 
de gebruiker om hem vast te  hou-
den met de rechterhand boven en de 

linkerhand onderaan de grip. De stick 
wijst dan naar de linkerkant van het 
lichaam (zie figuur 1). Oefenen met 
deze stick betekent dus oefenen met 
de niet-dominante zijde. De vraag is 
of zo’n training met de gespiegelde 
stick ook het spelen met de reguliere 
stick verbetert.

Onderzoeksopzet
Aan het onderzoek deden 54 hockey-
speelsters uit zes jeugdteams van 
twee Nederlandse hockeyclubs mee. 
Zij waren gemiddeld 11 jaar oud en 
speelden in de hoogste niveaus van 
hun leeftijdscategorie. Geen van de 
speelsters had ooit eerder met de 
gespiegelde stick getraind. De zes 
teams werden over twee groepen 
verdeeld. Er werd gebruik gemaakt 

van een cross-over onderzoeksdesign 
(zie figuur 2).
De ene groep trainde eerst vier keer 
met de reguliere stick en vervolgens 
vier keer met de gespiegelde stick. De 
andere groep trainde eerst vier keer 
met de gespiegelde stick en daarna 
vier keer met de reguliere stick. De 
oefeningen waren gelijk voor beide 
groepen. Ze duurden ongeveer 20 
minuten en waren gericht op basis-
technieken, zoals aannemen van de 
bal, drijven met de bal en spelen van 
de bal. De trainingen werden gege-
ven door de reguliere trainers van de 
teams. Van tevoren waren de oefe-
ningen uitgebreid met hen bespro-
ken, zodat alle teams de oefeningen 
hetzelfde uitvoerden. Vooraf (test 1), 
na vier trainingen (test 2) en achteraf 
(test 3), na acht trainingen, werden 
alle spelers door middel van een 
dribbelparcours (zie figuur 3) met de 
reguliere stick getest.

Resultaten
Beide groepen gingen vooruit (zie 
figuur 4): ze legden het dribbel-
parcours in een snellere tijd af. Te 
zien is dat de verbetering aanzien-
lijk groter is na de trainingen met 
de gespiegelde stick (R) dan na de 
trainingen met de regu liere stick (N). 
Dit gold voor beide groepen. Anders 
gezegd: de groep die tijdens de eerste 
vier weken trainde met de gespie-
gelde stick toonde een significant 
grotere verbetering na de eerste vier 
weken dan de groep die met de regu-
liere stick trainde. Dit gold ook voor 
de tweede periode, na wisseling van 
stick: opnieuw ver beterde de groep 
die met de gespiegelde stick trainde 
het meest.

Figuur 1 | De gespiegelde REV3RSE stick.  

Figuur 2 | Onderzoeksdesign. 
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De resultaten laten zien dat 4x20 
minuten trainen met de gespiegel-
de stick een duidelijke vooruitgang 
geeft, terwijl trainen met de gewone 
stick maar een kleine verbetering 
teweeg bracht. Een kleine tijdsinves-
tering in bilaterale training geeft dus 
al een significante vooruitgang!

Conclusie
Cross-educatie of bilaterale training 
kan effectief zijn bij het verbeteren 
van motorische vaardigheden. Dit on-
derzoek laat zien dat dit principe ook 
opgaat voor jonge veldhockeysters die 
al relatief vaardig zijn. Het trainen 

van de niet-dominante zijde, door 
simpelweg gebruik te maken van een 
gespiegelde stick, resulteert in een 

grotere verbetering van de prestatie 
op een testparcours dan dezelfde 
training met een reguliere stick.
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Figuur 3 | Dribbelparcours. De speelster start links onderin bij de 

zwarte pionnen. Als eerste voert ze een lange slalom uit (1). Daarna rent 

ze met de bal door naar het tweede gedeelte. In het zwarte vak drijft 

ze achteruit met de bal (2). Daarna draait ze zich weer om en voert bij 

(3) een figuur 8 uit. Als laatste mag ze scoren op het goal (4). De tijd 

stopte als de speelster scoorde. Als er niet werd gescoord, dan werd de 

tijd gestopt wanneer de speelster de achterlijn passeerde. De tijd werd 

gemeten met een stopwatch. 
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Figuur 4 | Verbetering op het testparcours. 
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TALENTONTWIKKELING

Talentherkenning- en ontwikkeling 
blijft de gemoederen binnen de 
sport wereld bezig houden. Ook in het 
afgelopen jaar zijn er weer diverse 
artikelen verschenen in kranten en 
wetenschappelijke tijdschriften. Na 
het schrijven van een eerder artikel1 
ben ik verder in het thema gedoken.

Aannames
Het lijkt er op dat drie aannames ten 
grondslag liggen aan de benadering 
van talentontwikkeling en de inrich-
ting van ‘het systeem’. Ten eerste 
wordt verondersteld dat sporttalent 
zich vroegtijdig laat herkennen. Ten 
tweede dat dit talent zich systema-
tisch ontwikkelt en ten derde dat 
deze ontwikkeling door interventies 
geoptimaliseerd kan worden.
De aanname dat sporters met poten-
tie al in een vroeg stadium van hun 
(sport)leven herkend kunnen wor-
den, stuit in beginsel op een ‘onont-
koombaar probleem’: jeugdsporters 
worden binnen teams en/of wed-
strijden ingedeeld in leeftijdsklassen, 
gebaseerd op geboortejaar (jaargang) 
of schooljaar. Dit betekent in de 
praktijk, dat iemand die geboren is 
in januari de concurrent is van een 
sporter die pas in december van dat-
zelfde jaar geboren is. Dat is wellicht 
niet zo eerlijk als vooraf de bedoeling 
was. ‘In december geboren? Dan heb 
je vaak pech’ kopte de Volksrant2 in 
april 2018 in een artikel dat inging 
op de uitdagingen van het Neder-
landse voetbal.

Het geboortemaandeffect
Een ieder die een beetje thuis is in 
de biologische rijping en motorische 
ontwikkeling van kinderen weet, dat 
elf maanden hierin grote verschillen 
kunnen veroorzaken. Dat de groei- 
en ontwikkelingscurve niet lineair 
verloopt en bovendien per kind kan 
verschillen, maakt het totale plaat-
je behoorlijk onoverzichtelijk. Wie 
zich daar niet van bewust is, trapt 
gemakkelijk in de valkuil die door 
wetenschappers het relative age effect 
(geboortemaandeffect)3 is gedoopt. 
In het kort: sporters die in het eerste 
kwartaal van een jaar geboren zijn 
hebben een voordeel ten opzichte van 
jaargenoten die later in het jaar gebo-
ren zijn. Vooral de sporters die in het 
laatste kwartaal van een jaar geboren 
zijn, ondervinden nadeel. Hoe ver het 
geboortemaand reikt (welke sporten, 
welke leeftijden, in welke landen etc.) 
en welke mogelijke oplossingen er zijn, 
daar breken diverse wetenschappers 
zich al jaren het hoofd over.3-5

Twee factoren
Het geboortemaandeffect werd in 
1985 voor het eerst beschreven 
binnen het Canadese professionele 
ijshockey, door Barnsley en collega’s.4 
Een ‘onevenredig’ aantal professionals 
bleek geboren in het eerste kwartaal 
van een jaargang. Sindsdien is het 
effect veelvuldig beschreven in de 
 wetenschappelijke literatuur. De meest 
genoemde verklaringen voor het ont-
staan van het effect zijn dat sporters 

Faalt ons talentsysteem?
Deel 2: Het geboortemaandeffect

Germen van Heuveln

Veelal meent men een talent te herkennen als een sporter 
bovengemiddeld presteert ten opzichte van zijn leeftijdgenoten. 
Maar wie zijn dat? En in hoeverre bepaalt je geboortedatum of je 
een topsporter wordt of niet? Een rondje langs de velden.

Skitoppers als Lindsey Vonn, Herman 

Maier en Alberto Tomba zijn geboren in 

het vierde kwartaal.
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die zijn geboren in het eerste kwartaal 
van een jaargang 1) meer trainings- en 
wedstrijdervaring hebben in vergelij-
king met hun jongere jaarganggenoten 
en 2) tevens fysiek en mentaal meer 
gerijpt zijn. Deze twee factoren zorgen 
er voor dat ze tijdens trainingen en 
wedstrijden domweg ‘succesvoller’ 
zijn, waardoor ze eerder als talent 
gescout worden. Dat het fysieke aspect 
hierbij mogelijk wat zwaarder telt, zou 
kunnen blijken uit de constatering 
dat het geboortemaandeffect vooral 
aanwezig is bij sporten waarin kracht, 
vermogen en een sterke lichaamsbouw 
belangrijk zijn voor het behalen van 
succes, zoals rugby, voetbal, skiën en 
dus ook ijshockey.
Het geboortemaandeffect wordt vaak 
geconstateerd binnen sporten die bij 
de jeugd zeer populair zijn. Dit kan 
per land verschillen. Zo is het effect 
in Canada vooral zichtbaar binnen 
ijshockey, in Australië en Engeland bij 
rugby en in Nederland bij voetbal.2-5 
Of dit eventueel komt omdat er in 
grotere sporten meer onderzoek wordt 
gedaan dan in kleinere sporten (en er 
dus ook meer kans is om een effect te 
constateren), is niet duidelijk.

Self fulfilling prophecy
Een gevolg van het geboortemaand-
effect is dat later geboren sporters 
minder kans maken als talent ‘ont-
dekt’ te worden en mogelijk eerder 
stoppen vanwege motivatieproblemen. 

Doorgaans krijgen sporters die wel 
geselecteerd worden namelijk toegang 
tot betere coaching en meer trainings-
uren, waardoor de verschillen met 
hun jongere jaarganggenoten alleen 
maar groter worden. Een self fulfilling 
prophecy.

Interventies
Er zijn diverse pogingen gedaan om 
het geboortemaandeffect binnen de 
jeugdsporten in te dammen. Over 
sommige daarvan had men van tevo-
ren misschien iets langer na moeten 
denken, zoals een interventie waarbij 
sporters niet op kalenderjaar, maar op 
schooljaar werden ingedeeld (dus groep 
1, groep 2, etc.). Dit maakte dat hele 
effect een half jaar op schoof: nu waren 
kinderen die net na de zomervakantie 
geboren waren in het voordeel …

Australian Football
In de Australian Football League (AFL) 
is gekeken naar de samenstelling van 
nationale (jeugd)selecties tussen 1999 
en 2016.3 In die periode waren meer-
dere beleidswijzigingen doorgevoerd 
met betrekking tot selectieprocedures 
en selectiedagen (zogeheten drafts). 
Sporters die waren geboren in het 
eerste kwartaal bleken een verhoog-
de kans te hebben om een nationale 
selectie te halen en sporters die waren 
geboren in het laatste kwartaal een 
verlaagde kans. Beleidswijzigingen ver-
anderden dit effect minimaal, namelijk 

dat sporters die waren geboren in het 
tweede kwartaal een hogere kans had-
den om geselecteerd te worden.4

IJshockey
In het Canadese ijshockey5 is men tot 
een systeem gekomen waarbij leeftijds-
groepen en teams op basis van jaarlijks 
roterende cut-off data bepaald worden. 
Hierdoor behoort iedere jeugdsporter, 
voordat de volwassen groep wordt 
bereikt, minimaal één keer tot de oud-
sten van zijn jaargang en minimaal één 
keer tot de jongsten. Dit zou gelijkere 
kansen bieden, ongeacht de geboorte-
maand. Het systeem wordt momenteel 
in de jeugdcompetities toegepast en 
lijkt inderdaad een nivellerend effect te 
hebben, maar vergt veel rekenwerk en 
flexibiliteit van de bonden en vereni-
gingen. In 2014 is gekeken naar het 
effect van de beleidswijzigingen op 
de samenstelling van selecties op het 
hoogste professionele niveau (NHL).5 
Er bleek nog wel een geboortemaande-
ffect zichtbaar, zij het minimaal. Het 
resterende effect was mogelijk te ver-
klaren door het groter wordende aantal 
professionals van buitenlandse komaf, 
die dus buiten het Canadese systeem 
waren opgeleid.6

Handbal
Noorse onderzoekers bestudeerden 
de omvang en implicaties van het 
geboorte maandeffect binnen het 
handbal. De structuur van de landelijke 
(jeugd)competitie is vergelijkbaar met 
wat wij in Nederland kennen: er zijn 
onder de 13-jaar teams, onder de 15-
jaar, enzovoorts.7 Men vergeleek spe-
lers die geboren waren in een even jaar 
met spelers die geboren waren in een 
oneven jaar en keek ook naar het effect 
van het geboortekwartaal. In totaal 
werden per leeftijdscategorie dus acht 
geboortekwartalen onderscheiden. De 
verdeling in de nationale teams (jeugd, 
junioren en senioren) werd vergeleken 
met de Noorse geboortecijfers. Ook uit 
dit onderzoek kwam naar voren dat de 
nationale jeugdteams vooral bestonden 
uit ‘oudere’ spelers, dus geboren in het 
eerste of tweede kwartaal.

Figuur 1 | In Australië en Engeland beïnvloedt het geboortemaandeffect de samenstelling 

van talentselecties bij rugby. 
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Bij de mannen senioren was er geen 
effect waarneembaar.7 Binnen het 
nationale vrouwenteam bleken echter 
maar vijf speelsters geboren te zijn 
in het laatste kwartaal van een jaar, 
tegen dertien speelsters in het eerste 
kwartaal. Maar misschien waren deze 
vijf ‘late’ dames wel het meest talent-
vol, want ze hadden gemiddeld 54 
interlands gespeeld, tegen gemiddeld 
19 voor de ‘vroege’ dames. Een eerste 
aanwijzing voor een ‘omgekeerd’ 
geboortemaandeffect? Daarover later 
meer.

Skiën
Het geboortemaandeffect is niet enkel 
voorbehouden aan teamsporten. 
Alpine skiën is ook een sport waarbij 
fysieke krachtkenmerken prestatie-
bepalend zijn en die zeer populair is 
binnen een beperkt aantal landen, 
zoals Oostenrijk. Theoretisch gezien 
de perfecte voedingsbodem om het 
geboortemaandeffect uit te lokken.8-10 
En inderdaad: uit een onderzoek 
onder bijna 3000 jeugdige skiërs bleek 
het effect al zichtbaar in wedstrijden 
op regionaal niveau en binnen de 
jongste leeftijdsklasse. Van de top-3 
van de twee jongste leeftijdsgroepen 
was gemiddeld genomen 35% geboren 
in het eerste kwartaal en maar 15% in 
het laatste kwartaal.8

Dezelfde groep onderzoekers bekeek 
de resultaten van 989 jonge skiërs 
bij toelatingstesten voor de ski-kost-
scholen, waar de meeste topskiërs 
worden opgeleid, tussen 1995 en 
2012.9 Deze testen bestonden uit 
explosieve onderdelen, zoals counter 
movement jumps, agility testen met 
hekjes en sprong coördinatie testen. 
Uit de analyse bleek dat de geboorte-
maand geen effect had op de test-
resultaten, maar ook dat er oneven-
redig weinig sporters uit het laatste 
kwartaal aan de testen deelnamen! 
Met andere woorden: het geboorte-
maandeffect had al voor het officiële 
selectiemoment zijn uitwerking gehad. 
De onderzoekers stellen dat dit een 
gevolg is van het talent herkenning- en 
-ontwikkelings systeem, waardoor er 

enerzijds talenten gemist worden en 
anderzijds kostbare financiële mid-
delen worden ingezet voor sporters 
die op langere termijn onvoldoende 
potentie zullen blijken te hebben.9 
Ook op internationaal topniveau is het 
geboortemaandeffect nog zichtbaar: 
de meeste deelnemers zijn geboren in 
het eerste kwartaal van een jaar.10

Zwemmen
Zwemmen staat, vooral voor de vrou-
wen, bekend als een vroege speciali-
satie sport.11,12 Internationale toppers 
als Franziska van Almsick en Missy 
Franklin waren voor hun 18e levens-
jaar al een keer wereldkampioen. Vroeg 
presteren lokt vroeg selecteren uit. 
Inclusief een geboortemaandeffect?
Australië is een groot zwemland, dus 
een perfecte plek voor onderzoek. De 
resultaten van 6000 zwemmers van 
12-18 jaar, die in de periode 2000 t/m 
2014 deelnamen aan de nationale 
(jeugd)kampioenschappen, werden 
geanalyseerd. Diverse afstanden en 
slagen werden als variabelen meegeno-
men. Bij de jongste jeugd (12-13 jaar) 
werd een geboortemaandeffect gevon-
den. Dit effect verdween naarmate de 
zwemmers ouder werden. Bij de oudere 
meisjes werd zelfs een omgekeerd ge-
boortemaandeffect (een oververtegen-
woordiging van binnen hun jaargang 
jongere zwemsters) zichtbaar.
In een vervolgonderzoek12 werd een 
correctiemethode uitgeprobeerd, 

bestaande uit twee stappen. Aller-
eerst werd op basis van longitudinale 
gegevens (chronologische leeftijden 
en 100 meter borstcrawl prestaties) 
van 553 mannelijke zwemmers een 
normcurve ontwikkeld. Deze curve 
diende als mathematisch model voor 
de tweede stap: het analyseren van de 
prestaties op de 100 meter borstcrawl 
van 2141 mannelijke zwemmers (13 
tot 16 jaar oud) tijdens de Australische 
regio- en nationale kampioenschappen 
tussen 2015 en 2017. Op basis van die 
zwemtijden werd een top 50% , top 
25% en top 10% gemaakt. Eerst op 
basis van de gemeten zwemtijden en 
vervolgens op basis van de zwemtijden 
die waren gecorrigeerd aan de hand 
van het mathematische model.

De jongste zwemmers op het moment 
van het kampioenschap kregen een 
tijdsreductie van 3,5 seconde en deze 
reductie nam af tot de oudste groep, 
die geen reductie op hun gezwommen 
tijd gekregen. Op basis van de daad-
werkelijk gezwommen tijden bleek de 
top 10% te bestaan uit relatief oudere 
zwemmers (= geboortemaandeffect), 
maar na mathematische correctie 
 bleken de beste 10% tijden redelijk 
 gelijk verdeeld over de geboorte-
maanden van de zwemmers.12

Schietsporten
Binnen de diverse onderzoeken 
naar het geboortemaandeffect is 

Figuur 2 | Cobley en collega’s12 ontwikkelden een mathematisch model om het geboorte-

maandeffect bij de selectie van zwemtalent te kunnen corrigeren. 
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voor namelijk gekeken naar ‘fysieke’  
sporten,  waarbij lichaamslengte, 
gewicht en kracht prestatiebepalende 
factoren zijn. Sporten waarbij dit 
niet het geval is, zouden dus niet (of 
veel minder) onderhevig moeten zijn 
aan het geboortemaandeffect.13 Deze 
hypothese werd getoetst onder ruim 
119 duizend mannelijke en bijna 13 
duizend vrouwelijke leden van de 
Franse schietsportbond. Onder de 
vrouwelijke (jeugd)sporters was er 
geen geboortemaandeffect zichtbaar. 
Voor de leeftijdsgroep 15 tot 17 jaar 
werd zelfs een, zij het zwak, omge-
keerd effect gevonden: een lichte 
over vertegenwoordiging van meis-
jes geboren in het vierde kwartaal 
van een jaar. Binnen de mannelijke 
beoefenaars werd een geboortemaan-
deffect gevonden bij de leeftijds-
groepen onder 11 jaar en 11-12 jaar 
oud. Boven die leeftijd verdween het 
effect, om vervolgens toch weer op te 
duiken binnen de volwassen leeftijds-
groep: een onevenredige verdeling 
met een overrepresentatie van man-
nen geboren in het eerste kwartaal. 
De verklaring die de onderzoekers 
hiervoor geven mag op zijn zachtst 
gezegd creatief genoemd worden. Vol-
gens hen kiezen volwassen mannen, 
die geboren zijn in het eerste kwartaal 
en niet slagen in een fysieke sport, 
 mogelijk bewust voor een sport zon-
der die fysieke kenmerken. Ze verwij-
zen daarbij naar een Duits onderzoek, 
maar echte onderbouwing is lastig te 
vinden. Een sport als schieten lijkt 

al met al minder gevoelig voor het 
geboortemaandeffect.13

Omdenken
We kunnen concluderen dat het 
geboortemaandeffect in een groot 
aantal sporten wel degelijk een factor 
is  om rekening mee te houden. De 
oorzaak moet vooral gezocht worden 
in de wijze waarop (jeugd)competities 
en talentherkenningsprogramma’s 
zijn ingericht. Diverse onderzoekers 
hebben voorstellen aangedragen om 
het effect te minimaliseren. 
Het blijft de vraag of ‘echte’ talenten 
onontdekt blijven door het geboorte-
maandeffect.14,15 Het effect is vooral 
zichtbaar binnen jeugdselecties. Ook 
in seniorenselecties is het effect in 
diverse sporten zichtbaar, maar de 
verdeling is wel ‘normaler’ dan bij de 
jeugd. In sommige gevallen lijkt er 
zelfs sprake te zijn van een om gekeerd 
effect. De sporters die echt de top ha-
len of de echte ‘toppers’ zijn dan juist, 
zoals binnen het Noorse handbalon-
derzoek7, de relatief jongere sporters. 
Een andere interessant voorbeeld 
komt uit het alpine skiën. Zoals 
beschreven is het geboortemaand-
effect een factor bij het selecteren van 
potentieel talent. Tijdens de interna-
tionale FIS World Cup wedstrijden is 
het gros van de deelnemers geboren 

in het eerste kwartaal van een jaar, 
vooral bij de snelheidsonderdelen en 
onder de mannelijke deelnemers.10 
Kijken we echter preciezer naar de 
uitslagen van deze wedstrijden, zoals 
Bjerke en collega’s15 hebben gedaan, 
dan blijken in de periode 1995-2014 
vooral de  relatief jongere sporters 
het merendeel van de beschikbare 
punten gescoord te hebben. Toppers 
als  Lindsey Vonn, Herman Maier 
en Alberto Tomba zijn bijvoorbeeld 
 geboren in het vierde kwartaal van 
een kalenderjaar.
Er wordt gesuggereerd dat dit komt 
omdat deze jongere sporters steeds 
hebben moeten opboksen tegen voor-
oordelen en een ‘zwaarder’ traject heb-
ben bewandeld naar de top, omdat ze 
zich staande moesten houden in een 
veld van oudere, sterkere en grotere 
teamgenoten en/of tegenstanders. Zij 
moesten dus leren optimaal gebruik te 
maken van andere eigenschappen en 
ontwikkelden mentale weerbaarheid. 
Met andere woorden: toppers hebben 
zich niet ondanks, maar dankzij het 
geboortemaandeffect ontwikkeld. Dit 
‘underdog-effect’ is volgens sommi-
ge onderzoekers een noodzakelijke 
hobbel om uiteindelijk te slagen in de 
topsport.15 Vanuit die optiek is talent-
herkenning soms ook gewoon een 
kwestie van omdenken.
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