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WWW!
Het is juni 2020. De wereldwijde wurggreep van het virus bepaalt nog steeds
dagelijks het nieuws. Een tweede wurggreep, met afschuwelijke gevolgen, heeft
een beweging in gang gezet die de hele wereld dwingt tot nadenken over werkelijke
gelijkheid voor iedereen.
Ik sla de krant open en lees in een interview met hockeyer Terrance Pieters: ‘Zelfs
in de hoofdklasse roepen tegenstanders soms: ‘dek die zwarte’ of: ‘stop die neger
af’.’ Eén van de ontelbare voorbeelden van het grote leed dat zich al eeuwenlang
dagelijks afspeelt …
Op onze eigen ‘postzegel’ van de wedstrijdsport is er klein, overzichtelijk leed, dat
zonder meer gerelativeerd wordt door het grote, overweldigende leed, maar toch
ook aandacht verdient. Ik heb het over het wedstrijdverbod.
In Haagse kringen heeft men de curieuze overtuiging dat competities en toernooien
de druk op het OV te hoog doen oplopen. En dus ging er tot en met augustus een
onverbiddelijke streep door de schoonheid van de wedstrijdsport: het steen voor
steen opbouwen van de sporter, het team, de fysieke fitheid, het technisch en tactisch
vermogen en het zelfvertrouwen, om het dan in een wedstrijd te laten zien.
Zonder die climax is de wedstrijdsport haar ziel en haar kompas kwijt. We willen
geen kampioen van de training zijn, alleen werkelijke competitie haalt het beste in
ons naar boven. Daarom scandeer ik hier, naar ik aanneem mede namens u, in alle
bescheidenheid ‘WWW!’: Wij Willen Wedstrijden!
Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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SPORTPSYCHOLOGIE

Wat hebben zevenkampster Jessica Ennis, baanwielrenner Chris
Hoy en rugbyer Jonny Wilkinson met elkaar gemeen? Toppers
in hun discipline? Zeker weten! Ze kropen alle drie in de pen na
hun succesvolle sportcarrière? Ook goed, zie de literatuurlijst. In
dit artikel belichten we echter een derde overeenkomst: in hun
autobio’s komt de rol van hun sportfysiotherapeut nadrukkelijk
in beeld.

De fysio is geen psycho. Of toch?
Topsporters over de ‘extra’s’ van hun
fysiotherapeut
Bert De Cuyper

We willen deze rol van commentaar
voorzien vanuit het perspectief
van een sportpsycholoog, voor wie
communicatievaardigheden en
emotiemanagement belangrijke
kwaliteiten zijn voor alle begeleiders
van prestatiesporters.1,2

Overbodige luxe?
Chris Hoy is de succesvolste Olym
piër van het Verenigd Koninkrijk. Hij
haalde als baanwielrenner zes gouden
plakken en één keer zilver, gespreid
over vier Spelen. In de aanloop naar
zijn laatste OS, London 2012, werd
hij op trainingsstage gestuurd zonder
een fysiotherapeut in het team. Dat
leidde tot een conflict met de ‘old

Met dank aan fysiotherapeuten Maarten Thysen en Fons Vranken voor het

Een begeleidingsteam zonder fysio is als

beschikbaar stellen van de foto's.

een Formule 1 team zonder mecanicien.
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school’ hoofdcoach, die de aanwezig
heid van een fysio als een overbodige
luxe afdeed. Op diens ‘Eddy Merckx
had geen fysio nodig’ reageerde Hoy3
(p. 328-329) met ‘Geen fysio ter
beschikking hebben is als een Formule
1 team zonder mecanicien’ en verliet
vroegtijdig het kamp.
Ook Jessica Ennis moest vaststellen
dat haar fysiotherapeute geen deel
uitmaakte van het team dat afreisde
naar het WK van Berlijn (augustus
2009). Ze spreekt4 van een mokerslag
(‘hammer blow’), maar vond - in dit
geval wel met de steun van haar coach
- toch nog een weg om Ali Rose mee
te kunnen nemen.

Vaklui met extra kwaliteiten
Blijkbaar vervult de fysiotherapeut
een essentiële rol voor toppers als
Hoy en Ennis: ze zijn ‘a key part of
the group’4 (p. 40). Hoe ziet die rol er
uit? Welke kwaliteiten worden hoog
geprezen?
Vanzelfsprekend gaat het over vaklui
met beroepsspecifieke competenties
van hoog niveau, wat door de top
sporters ook als zodanig wordt inge
schat. De fysio’s worden beschreven
als zeer bekwaam, gepassioneerd door
hun job, geïnteresseerd om zich bij te
scholen en bereid om zich maximaal
in te zetten voor ‘hun’ topsporter.

In wat volgt wordt echter bekeken
welke extra kwaliteiten en vaardig
heden er mede voor zorgden dat de
fysio’s een enorm belangrijke plaats
verwierven binnen het begeleidings
team van deze topsporters.

Hoop geven
Tijdens één van de laatste trainings
wedstrijden voor de World Cup van
2007 krijgt rugbyer Jonny Wikinson
het volle gewicht van een teamge
noot op zijn voet, met gescheurde
ligamenten van de enkel tot gevolg.
Wilkinson5 noemt het één van de
pijnlijkste blessures uit zijn rijk
gevulde kwetsuurhistorie. Na een
scan in het ziekenhuis keert hij terug
naar het hotel, ‘naar de enige man
die je in zo’n situatie wenst te zien’:
zijn fysio Phil Pask. Zijn reactie wordt
door Wilkinson (p. 238) als volgt be
schreven: ‘Pasky gives me hope. He is
so positive; he really cares’. Pask zegt
tegen Wilkinson: ‘We’ll give it as good
a shot as possible’.
Hoe belangrijk het is om hoop te
stimuleren, kwam naar voren in
het baanbrekende werk van Jero
me Frank. Vergelijkend onderzoek6
naar het effect van verschillende
vormen van psychotherapie leerde
dat het wekken van hoop op veran
dering (door de hulpverlener) één
van de belangrijkste factoren voor
een succesvolle therapie is. In de
relatie sporter - fysio wordt die hoop
vooral ondersteund door het wer
ken aan en bereiken van relevante
doelen op korte termijn, bijvoorbeeld
een grotere bewegingsuitslag. Op
basis van interviews met erkende
fysiotherapeuten in het Verenigd
Koninkrijk zien Arvinen-Barrow et
al.7 (p. 61) ‘goal setting’ als een ‘zeer
bruikbare en zeer effectieve’ psycho
logische interventie.
Uit deze interviews komt ook naar
voren dat de persoonlijkheid en
de behoeften van de sporter mede
bepalend zijn voor de doelstellingen.
Bij het enkeltrauma van Wilkinson5
kunnen we spreken van een zeer uit
dagende doelstelling, zeker gezien de

tijdsdruk (p. 239): ‘Pasky spreekt van
twee, mogelijk drie weken om weer te
kunnen spelen’. Het is een doelstel
ling die past bij de naar eigen zeggen
(p. 238) obsessioneel gedreven top
sporter, ‘masochistisch genoeg om
‘s nachts twee tot drie keer de wekker
te zetten om elke twee à drie uur ijs
aan te brengen’. Wilkinson spreekt
van ‘het soort uitdaging waar ik van
hou’.
Essentieel lijkt dan wel dat het geven
van hoop en de daaraan gekoppelde
doelstelling overtuigend kunnen
worden gecommuniceerd, niet alleen
gebaseerd op het geloof in ’het ge
neesmiddel’ hoop, maar even zeer op
het geloof in de (ook mentale) sterkte
van de sporter.

Geloof in de sporter
Het geloof in de sporter, het ver
trouwen bij de fysio, kan het beste
door daden worden bekrachtigd.
Jessica Ennis moest wegens een
voetblessure afzeggen voor de OS
van Beijing (2008). In de revalidatie
periode werd ze depressief en dat
werd alleen maar sterker toen ze uit
verveling begon te internetten en veel

‘People don’t care how
much you know, until
they know how much
you care’

De behandeltafel is een ideaal decor voor
een luisterend oor.

Hoop geven en geloof tonen in woord
en daad zorgen voor een sterke ver
binding tussen sporter en fysio, voor
een wij-gevoel: ‘we’ll give it as good a
shot as possible’ - en de zekerheid van
‘he really cares’, zoals Wilkinson liet
noteren, goed voor het vertrouwen in
een succesvolle revalidatie. Ook voor
fysiotherapeuten geldt de quote van
Theodore Roosevelt : ‘People don’t care
how much you know, until they know
how much you care’.

Luisteren

voorbeelden vond van sporters die
hun hele carrière met dezelfde bles
sure hadden gesukkeld. Bij het achter
zich laten van deze periode werd ze
enorm geholpen door ‘a huge show of
faith’ van de kant van haar fysio Ali
Rose. Zij had plannen om na de OS
van Beijing andere beroepswegen in
te slaan. Maar haar onvoorwaarde
lijke geloof in een comeback van
Jessica Ennis deed haar besluiten
om het engagement voor een nieuwe
Olympische cyclus aan te gaan

(Ennis4, p. 73-95).

De cruciale rol van de fysio is blijkens
de autobiografieën niet enkel gegrond
op het handelen bij blessures en reva
lidatie. Ook in blessurevrije tijden
hebben topsporters hun momenten
van twijfel, van verlies aan zelfver
trouwen. Daarenboven is topsport
ook altijd een teamgebeuren, dat zich
afspeelt binnen een intens relatio
neel netwerk, met interpersoonlijke
wrijvingen als onvermijdelijk gevolg.
In dergelijke situaties komen vaardig
heden en attitudes van de fysio op
de proppen die door topsporters erg
worden gewaardeerd.
Ennis4 prijst de luistervaardigheid
van Rose als ‘een andere pijl op haar
boog’. Het is bekend dat de behandel
tafel een ideaal decor is voor een
luisterend oor: twee mensen binnen
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de intieme cirkel, binnen een afstand
waarin alleen intimi toegang hebben,
waarbij de patiënt - in casu de sporter
- neerligt met de vraag om te relaxen
en los te laten, terwijl de behandelaar
geconcentreerd aan het werk is en dus
niet verondersteld wordt (veel) te pra
ten. Zo’n opstelling promoot dat de
ene partij uitspreekt wat hem of haar
bezig houdt, terwijl de andere partij
kan luisteren. Het mag dan ook niet
verwonderen dat de fysio verhalen en
emoties opvangt die aan geen van de
andere begeleiders bekend zijn.
Deze uitgelezen positie als luisteraar
is echter geenszins een garantie voor
de aanwezigheid van luistervaardig
heid. Luisteren is immers niet alleen
een zeer belangrijke, maar ook een
zeer moeilijke communicatievaardig
heid. Klassieke luisterbarrières als
onvoldoende en evaluatief luisteren1
zijn ook voor fysio’s lonkende ob
stakels.
Onvoldoende luisteren betekent dat
de spreker niet de kans krijgt om zijn
verhaal af te maken. Vaak heeft dat
te maken met onrust of ongeduld bij
de ontvanger. De fysio zal dan al te
snel een advies geven, bijvoorbeeeld
omdat hij er als teamlid zelf belang
bij heeft dat een probleem met de
trainer zo snel mogelijk opgelost
wordt. Zo’n advies zal gebrekkig zijn
in de mate waarin het gebaseerd is
op slechts een deel van het verhaal.
Evaluatief of beoordelend luisteren
doet zich voor als de fysio een
standpunt inneemt of een oordeel
velt over wat hij net gehoord heeft,
zoals ‘Ik vind ook dat je meer kansen
verdient voor een selectie in het
basiselftal’, of ‘Ja, jouw partner
zou inderdaad wel wat meer begrip
kunnen tonen voor jouw situatie’.
Dergelijke communicatie behoort
tot de categorie ‘sympathie’: een
reactie die ruikt naar meegaan met
de redenering of de emotie zoals die
door de sporter wordt beleefd en
partij kiezen voor zijn visie of deze
beleving delen. Volgens onderzoek
in een medische context (zie bij
voorbeeld Sinclair et al.8) wordt zo’n

4

Teamspeler

De fysio vangt verhalen en emoties op
die aan geen van de andere begeleiders
bekend zijn.

sympathie reactie vaak als onge
wenst en niet helpend ervaren. Een
ruwe uitspraak over de gevaren van
sympathie luidt dan ook: ‘Sympathy
is the word between shit en syphilis’.
Iets gepolijster en positief geformu
leerd is de slogan ‘Empathy is more
important than sympathy’. De per
soon is meer gebaat bij empathie dan
bij sympathie, bij communicatie die
probeert te begrijpen wat er aan de
hand is. Dit kan door verbaal volgen
of parafraseren, door een vraag naar
verduidelijking of door het laten
vallen van een korte stilte.1 Voor wie
overtuigd wil worden van de radi
cale kracht van empathie en van de
aanwezigheid van ‘radicaal luisteren’
als voorwaarde voor empathie, is het
boek van Roman Krznaric9 een echte
aanrader.
Voor een fysio is het extra verleide
lijk om te sympathiseren wanneer
het gaat om een topper of vedette,
die in een probleemsituatie zit. Het
idee dat het meegaan met de stand
punten en de emoties van iemand
met die status gunstig zou kunnen
zijn voor het verstevigen van de band
met hem of haar, is een zeer mense
lijk gegeven. Maar evaluerend positie
kiezen past niet binnen de essentiële
rol van teamspeler die een fysio zou
moeten vervullen.
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Dat functioneren als teamspeler
is typerend voor het handelen van
Ennis’ fysio Ali Rose. Als de Olym
pisch kampioene zevenkamp een
conflict had met haar trainer, dan
wist ze4 dat ze bij haar fysio terecht
kon om haar hoofd helder te maken
(‘to clear my head’). Rose liet haar
klagen en zeuren (‘she let me whinge
away’, p. 100) en reageerde blijkbaar
niet onmiddellijk, maar had nader
hand wel een ‘a quiet word’ met de
trainer/coach, inclusief haar eigen
suggesties om het conflict pratend te
ontmantelen.
Twee kwaliteiten zijn volgens mij de
hoekstenen van dit exemplarische
optreden. Vooreerst is dit de rust in
het optreden van de fysio, met als
basis de ervaring dat spanningen en
wrijvingen onvermijdelijk zijn tussen
mensen die zo’n intense relatie
hebben, zoals in topsport het geval is
tussen trainer en sporter. Ennis4 (p.
100): ‘Er was voor haar nooit een reden
om zich slecht te voelen over wat er was
voorgevallen - het was voor haar gewoon
één van de pijnlijke dingen waarmee je
bij topsport moet omgaan.’
Daarenboven wordt het rustige
gesprek met de coach door Ennis
(p.100) getypeerd als ‘planting seeds
to make it all better’. De fysio toont
zich de perfecte teamspeler, die er
geen privé-agenda op nahoudt, zoals
een coalitie aangaan met de uitzon
derlijke atlete. Ze beperkt haar rol
ook niet tot een empathisch luisteren,
maar spreekt de coach aan en levert
een constructieve bijdrage aan een
oplossing van het conflict.

Discussie
Het handelen van de fysio’s hier
boven zullen veel lezers wellicht
niet als spectaculair of uitzonderlijk
zien. Toch maak ik me sterk, op basis
van ervaringen in het werkveld met
zonder twijfel competente fysiothe
rapeuten, dat de hierboven geana
lyseerde sterke appreciatie van de
topsporters belangrijke boodschap
pen inhoudt. Het belang van hoop

geven kan niet onderschat worden.
De onzekerheid over de ernst van het
letsel en de duur van de revalidatie
mag geen excuus zijn om de ‘genees
middelen geloof en hoop’10 niet toe te
dienen. Anders ligt de weg open naar
een goeroe of kwakzalver, die wel en
meestal valse hoop wil geven, wat
zonder overeenkomstige competen
ties een nog (veel) kwalijker situatie
creëert.
Een andere ervaring met overigens
competente sportfysiotherapeuten
is dat ze niet de rust hebben - van
Ali Rose - om adequaat om te gaan
met heftige emoties. Als de fysio
het conflict, dat hem of haar naast
de tafel ter ore komt, toedekt of
minimaliseert, of het probleem voor
zich houdt, bestaat het risico dat
het nooit echt doorgesproken wordt
en blijft sluimeren. Beroepsgeheim
mag geen alibi worden om dingen
te laten etteren. Bij topsport als
teamwerk moeten binnen de kleine
kring van kernbegeleiders, waartoe
de fysio behoort, het vertrouwen en
de volwassenheid aanwezig zijn om
relevante informatie met elkaar te
bespreken. Ook het ‘ontbreken van
gesprekstechnische vaardigheden’
of het ‘wachten op de juiste gelegen
heid’ mogen geen reden zijn om de
boodschap van de sporter voor zich
te houden.
Nog een ongepaste reactie is dat de
fysio bij onenigheid partij kiest voor
/ sympathiseert met de sporter, met
het risico dat het conflict zich uit
breidt en escaleert. Dit kan het einde
betekenen van het team. Soms was

dat onvermijdelijk en het beste dat
kon gebeuren, maar vaak ook niet.
In elk geval is het team Ennis samen
gebleven tot het einde van haar car
rière, na de Spelen van Rio (2016).
Tony Minichiello is haar enige pro
fessionele coach geweest, vanaf haar
dertiende. Ennis4 (p.57) beschrijft
haar relatie met hem als turbulent,
maar succesvol. Minichiello11 typeert
hun relatie als die van een kibbelend
oud koppel (‘a bickering old couple’).
De autobiografie van Ennis leert dat
de fysiotherapeut een sleutelfactor
was voor deze langdurige en zeer
succesvolle coach-atleet relatie.

Geen sportpsycholoog
De vaardigheden en attitudes die in
dit artikel in de verf werden gezet,
bevestigen dat werken als fysio
therapeut een belangrijke mentale
component heeft. De besproken
kwaliteiten sluiten aan bij wat in
onderzoek van Boldrini12 onder
ervaren fysiotherapeuten naar
voren kwam als de belangrijkste
bijscholingsbehoeften op het gebied
van psychologische vaardigheden:
‘using effective communication’,

‘understanding individual motiva
tion’ en ‘enhancing listening skills’.
Dit betekent geenszins dat de rol van
de fysiotherapeut zou samenvallen
met die van de sportpsycholoog.
Ennis, Hoy en Wilkinson schrijven
in hun autobiografieën ook over de
rol van hun sportpsycholoog, waarbij
diverse sportpsychologische inter
venties aan de orde komen. Brits
onderzoek13 bij erkende fysiothera
peuten in het Verenigd Koninkrijk
toont dat zij weinig gebruik maken
van emotiemanagement strategieën
en van ontspannings- en verbeel
dingstechnieken. Ze hebben dan ook
minder behoefte aan bijscholing in
deze technieken, dan in luistervaar
digheden en effectief communiceren.
De exploratieve studie van Boldrini12
bevestigde deze bevindingen bij
fysiotherapeuten in Nederland en
Italië.

Besluit
Het antwoord op de startvraag van
dit artikel lijkt dus een genuanceerd
‘ja en neen’. De ideale fysiotherapeut
is een vakman met communicatie- en
emotiemanagement vaardigheden

Over de auteur
Prof. dr. Bert De Cuyper doceerde sportpsychologie
voor studenten sportcoaching, fysiotherapie en sport
geneeskunde aan de KU Leuven (België) en is als
professor emeritus academisch verantwoordelijk voor
de Opleiding Praktijkgerichte Sportpsychologie. Hij
is auteur van boeken over communicatie- en emotie
management en over probleemsituaties in de prestatie
sport. In het najaar van 2020 verschijnt bij 2010 Uit
gevers zijn boek ‘De psychologie van de topsporter’.
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Het Olympisch gewichtheffen is een populaire trainingsvorm
voor fitness en fysiek prestatievermogen. In een tweedelig
artikel wordt de Clean Lifting methode besproken, waarmee de
uitdagende haltertechnieken op een effectieve manier kunnen
worden gecoacht. In dit eerste deel wordt de methode illustratief
uitgewerkt voor het voorslaan. In het tweede deel zal dieper
worden ingegaan op de bevordering van het motorisch leerproces.

Coachen van Olympisch
gewichtheffen
Deel 1: Voorslaan op hoofdlijnen
Robert van Herk

Het doel van het Olympisch gewicht
heffen is zo veel mogelijk gewicht, in
de vorm van een geladen halter,
vanaf de vloer omhoog brengen
en met gestrekte armen boven het
hoofd opvangen en stabiliseren. Deze
extreme fysieke doelstelling maakt het
één van de explosiefste sporten ter
wereld.1

Trekken, stoten, voorslaan en
uitstoten

Ter nagedachtenis aan Piet van
der Kruk (13 augustus 1941 4 juni 2020), de laatste Nederlandse gewichtheffer die deelnam
aan de Olympisch Spelen (1968,
Mexico) en een groot man die in
zijn leven veel voor anderen heeft
betekend. Bedankt voor alles.

6

Sinds 1973 bestaat het Olympisch
gewichtheffen uit twee wedstrijd
onderdelen; het trekken en het stoten.
Bij het trekken wordt de halter in één
doorlopende beweging boven het hoofd
gebracht. Bij het stoten wordt de halter
eerst op de voorzijde van de schouders
gestabiliseerd, met een techniek die
voorslaan wordt genoemd, alvorens deze
tot boven het hoofd wordt uitgestoten.2
Het trekken kent geen onderbreking in
de bewegingsuitvoering en wordt ge
kenmerkt door hogere bewegingssnel
heden van zowel halter als atleet. Het
gewicht dat bij het trekken kan worden
getild bedraagt ongeveer 80% van het
gewicht dat bij het stoten kan worden
gehaald. Daarom wordt het trekken
gezien als de meer technische variant.
In tabel 1 worden de start- en vang
posities van het trekken en de beide
oefeningen van het stoten weerge
geven. Omdat in het Nederlandse
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Olympisch gewichtheffen vaak de
internationale terminologie wordt ge
hanteerd3, worden tussen haakjes ook
de Engelse benamingen vermeld.

Sport voor alle sporten
Prestaties in het Olympisch gewicht
heffen zijn onder meer afhankelijk van
de technische vaardigheid, de kracht,
de bewegingssnelheid, de mobiliteit
en de mentale vaardigheden van de
sporters.4-8 Het fysieke karakter, de
combinatie van prestatiebepalende
factoren en de voorspelbaarheid van
de bewegingen maken deze sport zeer
geschikt als fysieke trainingsvorm.9-11
Met honderden oefenvariaties12 is het
tevens een waardevolle inspiratiebron
voor ieder krachttrainingsprogramma,
voor zowel ongetrainden als getrainden
en voor jong en oud.13
Het doel van de Clean Lifting methode
is het toegankelijk maken van de
voordelen van het gewichtheffen door
praktische handvatten aan te reiken
voor veilig en effectief gebruik. Ter
illustratie wordt de methode in dit
artikel voor het voorslaan uitgewerkt,
waarbij de explosieve strekking van
heup, knie en enkel wordt getraind,
zonder daarbij het gewicht boven het
hoofd te hoeven tillen.

Het voorslaan ontleed
Een eerste stap in het coachen van het

Techniek

		

Startpositie

Vangpositie

Trekken
(Snatch)

1e deel van het stoten: voorslaan
(Clean)

2e deel van het stoten: uitstoten
(Jerk)

Tabel 1 | De technieken, Engelse benamingen en start- en vangposities van het
Olympisch gewichtheffen (Hookgrip).

voorslaan is het analyseren van het
bewegingsverloop. Traditioneel wordt
dat gedaan door het complexe samen
gestelde bewegingspatroon in ver
schillende fasen te verdelen14, waarbij
het begin en het einde van iedere fase
worden gemarkeerd door specifieke
posities. Hierdoor ontstaat een expli
ciet technisch referentiekader voor
een ideale bewegingsuitvoering, dat
door de trainer kan worden ingezet als
voorbeeld en vergelijkingsmateriaal bij
het aanleren van de beweging. In tabel
2 wordt een overzicht gegeven van de
fasen en posities en de karakteristieke
kenmerken.
Met name voor beginnende trainers
en bij het begeleiden van groepen
kan het gebruik van video-opnamen
bijdragen aan een accurate beoordeling
van het bewegingsverloop. Trainers
dienen zich hierbij bewust te zijn van
individuele verschillen tussen spor
ters, waardoor analyses op basis van
de fasen en posities niet behoren tot
de exacte wetenschap. Het is ver
standig terughoudend te zijn met het
corrigeren van kleine en ongevaarlijke
afwijkingen van de ideale techniek.
Uiteindelijk moet de noodzaak van

eventuele correcties door het oog van
de meester worden ingeschat.

Halterprincipes
De bewuste verwerking van gede
tailleerde technische informatie in
explosieve bewegingen is met name
voor beginners een grote uitdaging.
Door dit soort cognitieve proces
sen kunnen bewegingen houteriger
en trager verlopen dan wanneer ze
automatisch tot stand komen.15,16
Doordat de explosieve bewegingen
van het Olympisch gewichtheffen een
soepele motoriek vereisen, kunnen

de prestaties drastisch verminderen
als de sporter te veel aan het denken
wordt gezet. Dit risico is het grootst
wanneer de druk op de sporter hoog
is, zoals bij het aanleren van nieuwe
bewegingen, onder vermoeidheid of
tijdens wedstrijden.
Om te voorkomen dat de informatie
verwerkingscapaciteit van een sporter
tijdens het motorisch leerproces wordt
overbelast, is het van belang informa
tie over de bewegingen gedoseerd aan
te bieden. Trainers doen er daarom
goed aan hun instructies te prioriteren
en voorrang te geven aan eenvoudige
en universele beweegregels boven tri
viale technische details. Dit idee wordt
bekrachtigd door het feit dat geen
Olympisch kampioen exact volgens
de gouden standaard tilt en dat zelfs
op het hoogste internationale niveau
grote interpersoonlijke verschillen
bestaan.17
Op basis van de intrinsieke doelen
van de gewichthefoefeningen en de
natuurwetten kunnen universele
beweegregels worden geformuleerd.
Deze zijn onveranderlijk, kunnen in
tuïtief in bewegingen worden verwerkt
en bieden ruimte voor persoonlijke
verschillen.18 Daarom zijn deze als uit
gangspunt gebruikt voor het opstellen
van vijf halterprincipes (zie tabel 3).
De eerste drie principes (kortste route,
dichtbij, vloeiend) garanderen een
veilig en efficiënt bewegingsverloop
en zijn voor sporters van alle vaar
digheidsniveaus relevant. Doordat de
halter de kortste route aflegt en dicht

Etymologie
Het Olympisch gewichtheffen bestaat sinds het einde van de 19e eeuw als wedstrijd
sport. De wedstrijdvormen en de gebruikte technieken hebben sindsdien een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. De oefening die door de Britten the continental werd
genoemd, had hetzelfde doel als de huidige clean (voorslaan), maar stond het pauzeren
van de halter op de heupen of buik toe, waarna de atleet probeerde om deze op de
schouders te worstelen. Toen deze onhandige techniek werd vervangen door de hoger
gewaardeerde technische variant, werd deze veelzeggend omgedoopt tot The Clean.
Omdat clean zowel duidt op de meest prestigieuze oefening uit het gewichtheffen als
op de optimalisatie van de technische uitvoering, is gekozen voor deze naam. De Clean
Lifting methode omvat ook het trekken, uitstoten en andere gerelateerde oefeningen,
die in dit artikel niet specifiek worden behandeld.
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Posities en fasen

Benaming

Fase 1

Positie 2

Fase 2

Positie 3

Fase 3

Positie 4

Fase 4

Positie 5

Alternatieve positie 5
(kracht voorslaan of
power clean)

Fase 5

Positie 6

Kenmerken
Greep: haakgreep, ongeveer een vuistbreedte buiten heupbreedte.
Continu: neutrale wervelkolom, borst ‘op’, bovenrug compact,
blik vooruit en licht omhoog gericht.

Algemene informatie

Positie 1

Afbeelding

Startpositie
(Start position)

Start
(First pull / Lift-off)

Hang bij de knie
(Hang at knee)

Transitie 1
(Transition / Scoop)

Explosieve positie
(Power position)

Explosie
(Second pull)

Volledige strekking
(Full extension)

Transitie 2 en vangst
(Third pull + turnover +
racking)

Comfortabele hurkpositie, halter < 2 cm van de schenen,
voeten plat en samen met knieën naar buiten gericht.
Schouders boven of ietwat voor de halter. Armen lang en
ontspannen buiten de knieën met de ellebogen zijwaarts gericht.
De halter wordt vanuit de benen vanaf de vloer tot kniehoogte
gebracht. De hoek van het bovenlichaam t.o.v. de vloer wordt zo
constant mogelijk gehouden.

De halter hangt dicht bij het lichaam op kniehoogte en wordt actief
richting het lichaam getrokken. De knieën zijn boven de enkels.

Overgangsfase waarbij de halter van kniehoogte naar dijhoogte
wordt gebracht en de sporter de explosieve positie aanneemt door
de knieën iets te buigen en het bovenlichaam rechtop te draaien.
De halter is op dijhoogte, de schouders nog steeds boven
of licht voor de halter met lange en ontspannen armen.
De sporter is klaar om de halter explosief omhoog te brengen.
De halter wordt zoveel mogelijk opwaarts versneld,
totdat enkels, knieën en heupen volledig gestrekt zijn. De ellebogen
worden actief omhoog gebracht en blijven boven de halter.
De sporter staat gestrekt rechtop op de voorvoeten, de halter is op
romphoogte, de enkels, knieën en heupen zijn maximaal gestrekt en er
wordt geen extra opwaartse snelheid meer aan de halter gegeven.
De sporter zakt snel onder de halter, roteert de ellebogen van boven de
halter naar onder de halter en stabiliseert deze in hurkzit op de voorzijde
van de schouders. De voeten schuiven en draaien naar buiten.

Lage vangpositie
(Low catch
position)

De halter ligt op de voorzijde van de schouders.
De sporter levert met het hele lichaam opwaartse druk
tegen de halter en houdt het bovenlichaam actief rechtop.

Hoge vangpositie
(High catch
position)

Zelfde als boven, maar met een vangpositie
waarbij de heupen op of boven kniehoogte zijn.

Herstel
(Recovery)

Eindpositie
(End position)

De sporter staat op vanuit de vangpositie
totdat knieën en heupen volledig gestrekt zijn.

Knieën en heupen zijn volledig gestrekt met de halter
op de voorzijde van de schouders. De sporter blijft met het hele
lichaam opwaartse druk tegen de halter leveren (‘afspannen’).

Tabel 2 | Een overzicht van de posities en fasen van het (kracht) voorslaan.
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bij het lichaam wordt gehouden, wor
den energieverlies, balansverstoringen
en overmatige hefbomen voorkomen.
Door de halter in één vloeiende
beweging omhoog te brengen wor
den onevenredige piekbelastingen en
bewegingscompensaties voorkomen,
terwijl de snelheid die de halter reeds
heeft meegekregen zoveel mogelijk
behouden blijft.
De laatste twee principes zijn voor
namelijk voor meer geoefende spor
ters van belang. Het vierde principe
(snelheid) resulteert in het leveren van
een zo hoog mogelijk vermogen en
zorgt ervoor dat de halter een maxi
male hoogte bereikt. Bij een bepaald
gewicht van de halter zijn het vermo
gen dat wordt geleverd, de snelheid
die aan de halter wordt gegeven en
de eindhoogte die de halter daardoor
bereikt immers direct aan elkaar
gerelateerd. Voor explosieve sporters
is het voordelig om meer vermogen te
kunnen leveren. Zo zal een voetballer
sneller kunnen wenden en keren, een
sprinter explosiever kunnen starten
en een basketballer hoger kunnen
springen.
Het vijfde principe (diepte) geldt
voornamelijk voor sporters die zoveel
mogelijk gewicht willen tillen, of
krachtig willen bewegen in diepe
posities, zoals wedstrijdgewichtheffers
en (tot een bepaalde diepte) bijvoor
beeld schaatsers, judoka’s en roeiers.
Feitelijk gezien wordt de halter bij
het ‘normale’ voorslaan altijd zo diep
mogelijk opgevangen. Bij een hogere

vangpositie wordt van een ‘power
clean’ gesproken, in het Nederlands
kracht voorslaan genoemd.

Nauwkeurigheid
Als overkoepelend zesde principe kan
‘nauwkeurigheid’ worden gehanteerd.
Des te nauwkeuriger de vijf voor
gaande principes namelijk worden
toegepast, des te hoger de kwaliteit
van de beweging zal zijn. Van ervaren
sporters kan een hoge nauwkeurigheid
en dus een hoge kwaliteit van bewegen
worden verlangd.
De vijf halterprincipes stimuleren
de sporter zelf op zoek te gaan naar
effectieve bewegingspatronen, terwijl
de aandacht gericht blijft op het resul
taat van de beweging. Het coachend
begeleiden van deze intuïtieve en
grotendeels impliciete manier van
leren vraagt een specifieke aanpak,
waarop in deel twee dieper zal worden
ingegaan.

Methodische opbouw
Het handhaven van de halterprincipes
wordt moeilijker naarmate oefen
situaties uitdagender worden. Wan
neer het gewenste nauwkeurigheidsni
veau niet wordt behaald, biedt het
opdelen van de oefeningen in eenvou
digere deeloefeningen uitkomst. Deze
kunnen afzonderlijk worden geoefend
en bij voldoende vooruitgang weer aan
elkaar worden gekoppeld via forward
of backward chaining.19 Een eenvoudi
ge methode om het voorslaan aan te
leren is bijvoorbeeld het koppelen van

fundamentele halteroefeningen, zoals
het heupstrekken (deadlift), de ophaalbeweging vanaf heuphoogte (upright
row / pull from hang) en de kniebuiging
voor (front squat). Een nadeel van deze
aanpak is dat de versimpeling spor
ters figuurlijk - en daardoor wellicht
ook letterlijk - op het verkeerde been
kan zetten. Het fragmenteren van
de totaaloefening werkt namelijk
afwijkende intenties en bewegingen
in de hand.20 Trainers kunnen hierop
inspelen door tijdens het geven van
instructies regelmatig aan de totaal
beweging te blijven refereren.
Het ‘inslijpen’ van ineffectieve
bewegingspatronen kan ook worden
vermeden door voldoende te diffe
rentiëren in het oefeningenaanbod.
Daarnaast verdient het aanbeve
ling zoveel mogelijk te werken met
authentieke deelbewegingen, die
zowel qua intentie als bewegingsver
loop de samengestelde oefeningen
zo accuraat mogelijk weerspiegelen.
De intenties bestaan hierbij uit de
doelstelling van de oefening en de
toegepaste halterprincipes. Een moge
lijke instructie is bijvoorbeeld: ‘Breng
de halter vanaf de hang bij de knie
omhoog en vang deze op de voorzijde
van de schouders op. Doe dit in één
vloeiende beweging, waarbij de halter
zo dicht m
 ogelijk bij het lichaam blijft.’
Voor het waarborgen van de intenties
en het bewegingsverloop kan het
voorslaan worden verdeeld in de on
derstaande oefencategorieën, waarin
de benodigde vaardigheden centraal

Principe

Inhoud

Bijpassende instructie

1. Kortste route

Beweeg de halter over het kortst mogelijk traject, waarbij
het gezamenlijke zwaartepunt van de sporter en de halter zo
recht mogelijk boven het steunvlak blijft.

‘Beweeg de halter recht omhoog’

2. Dichtbij

Houd de halter dicht bij het lichaam.

‘Houd de halter dicht bij het lichaam’

3. Vloeiend

Voltooi het voorslaan in één vloeiende beweging, zonder
onderbrekingen of pauzes.

‘Maak één vloeiende beweging’

4. Snelheid

Geef de halter zoveel mogelijk opwaartse snelheid.

‘Versnel de halter’

5. Diepte

Vang de halter zo laag mogelijk.

‘Duik snel en diep onder de halter’

Tabel 3 | Vijf halterprincipes
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staan en de specifieke posities zoveel
mogelijk worden ingezet als start- en
eindposities:
1. Start: Het vanaf de vloer in bewe
ging en voorbij de knie brengen van
de halter.
2. Explosie: Het vanaf dijhoogte
maximaal omhoog versnellen van
de halter.
3. Vangst: Het vangen van de halter
op de voorzijde van de schouders en
het opstaan.
De piramide in figuur 1 geeft de
methodische opbouw weer, waarbij
de vaardigheden op niveau 1 geïso
leerd worden uitgevoerd en op niveau
2 en niveau 3 progressief worden
gekoppeld. Door de halterprincipes
consequent bij alle vaardigheden toe te
passen, komen automatisch effectieve
verbindingen en bewegingspatronen
tot stand.

Clean Lifting methode
Het coachen van complexe motorische
bewegingen, zoals het Olympisch
gewichtheffen, vereist een aanpak
waarbij explicite kennis op intuïtieve
wijze wordt vertaald naar effectieve
bewegingspatronen. Dit kan worden
bewerkstelligd door 1) het expliciete
technische kader met fasen en posities
van de beweging gedoseerd in te
zetten, 2) de halterprincipes als basis
voor techniekverbetering te gebrui
ken, 3) de samengestelde bewegin
gen door koppeling van contextrijke

Niveau 3
Alles & lage vangst
Voorslaan (Clean)
Alles & hoge vangst
Kracht voorslaan (Power clean)

Niveau 2

Niveau 1
Start
Heupstrekking
(Deadlift)

Scheen

Vangst
Omzetting
(Catch)

Explosie
Ophaalbeweging uit hang
(Hang clean pull)

Dij

Romp

Schouders

Figuur 1 | Methodische opbouw voor het (kracht) voorslaan volgens de Clean Lifting
methode.

deelbewegingen te oefenen en 4) op
systematische en creatieve wijze het
motorisch leerproces te ondersteunen.
In dit eerste deel zijn de eerste drie
punten aan bod gekomen. In het twee
de deel zullen deze punten praktisch
worden uitgewerkt op het niveau van
oefeningen en differentiaties en zal
dieper worden ingegaan op het mo

torisch leerproces. Tenslotte verdient
het aanbeveling om naast de techniek
ook de overige prestatiebepalende
factoren kracht, snelheid, mobiliteit
en mentale vaardigheden te blijven
ontwikkelen door aanvullende fysieke
training en aandacht voor voeding,
herstel en mentale gezondheid.21

Over de auteur
Robert van Herk (MSc) verzorgt clinics en cursussen op maat over de Clean
Lifting methode via www.desportvakman.nl. Tevens is hij docent Fitness, Health
& Performance aan het CIOS Haarlem-Hoofddorp en commentator voor het
Olympisch gewichtheffen bij Eurosport.
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Winnende teams in vele contexten - waaronder die van de hoog
risico beroepen - maken structureel gebruik van briefen en
debriefen. Over dit onderwerp is in de sportwetenschappelijke
literatuur nog maar weinig bekend (zie deel 118). Welke
standaarden worden in de praktijk gebruikt en welke adviezen
zijn er alles overziend te geven?

Briefen en debriefen in teamsporten
Deel 2: Toepassing in de praktijk
Erik Hein & Onno Pouw

Vanuit onze persoonlijke ervaringen
in de wereld van politie, defensie
en ambulance onderzoeken we wat
teamsporten van deze professionals
kunnen leren over briefen en debriefen. In dit tweede artikel doen we
verslag van ons praktijkonderzoek
in de Nederlandse sport en bespreken we ook aanverwant onderzoek
naar pre-game en half time speeches
van coaches. We sluiten af met acht
onderbouwde adviezen voor effec
tieve (de)briefing.

We schrijven juni 2020: een periode
waarin de corona lockdown ver
soepelt en de sport weer stap voor
stap open gaat. ‘Gaan we op dezelfde
voet verder als voorheen?’ is een
vraag die ons bezig houdt. Wat we in
ieder geval willen doen is onze grote
dank en ons respect uitspreken aan
onze directe collega’s van de KMAR/
BSB, de politie, de ambulance en de
zorg voor hun werk en veerkracht in
de COVID frontlinie. Hun effectiviteit
en gezondheid hangt mede af van
professioneel en zorgzaam briefen en
debriefen.

strijd, maar over traumatische ervaringen. Wat daaronder valt is individueel, daarom spreken we ook niet
over traumatische gebeurtenissen.
In het verleden was men van mening,
dat direct na een ‘incident’ een debriefing moet plaatsvinden, waarin de
gebeurtenis wordt gereconstrueerd
en gedachten en gevoelens worden
blootgelegd, vanuit het idee dat deze
‘er uit moeten’. Deze aanpak is nu
onderwerp van wetenschappelijke
kritiek, omdat er op deze manier
mogelijk meer schade dan gezondheid
ontstaat. Professionele deskundigheid is nodig om hierin een goede afweging te maken. Het advies voor de
sport is dan ook om een sporter met
een traumatische ervaring niet zelf te
‘behandelen’ in een debriefing, maar
om de behoefte aan ondersteuning te
signaleren en door te verwijzen naar
deskundigen. De sport kan hierbij leren van defensie met zijn goed onderzochte TRiM (trauma risk management) methodieken. Hierin worden
collega’s opgeleid om voor elkaar een
eerste oor, oog en schouder te zijn en
indien nodig door te verwijzen naar
professionele hulp.

Trauma en (de)briefen

Onderzoek in de sportpraktijk

Op het eerste deel van dit artikel18
kwamen veel vragen over de zogenaamde ‘hot debrief’ na een intense
gebeurtenis. We hebben het hier niet
over het verliezen van een sportwed-

We hebben in een periode dat de
sport nog in ‘lockdown’ zat sportbonden en (top)coaches benaderd om
hun praktijkkennis en /toepassingen
van briefen en debriefen op tafel te

Briefen in de COVID frontlinie
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krijgen. We kregen waardevolle informatie van Joop Alberda (momen
teel technisch directeur Nevobo),
NOC*NSF, de KNVB en de KNHB.

Hockey
Binnen de opleidingen van de
KNHB19 is er aandacht voor de 
voor- en nabespreking, maar er
bestaan in het hockey geen vaste
richtlijnen voor. Voor de breedtesport
is het advies eenvoudig: vestig in de
voor-, rust- en nabespreking de aandacht op maximaal twee punten en
coach hier tijdens het spel ook op. De
doelen voor een specifieke wedstrijd
zijn afhankelijk van de teamdoelstelling en de fase van het seizoen.
Naarmate het niveau van de opleiding
hoger is, kan ook verwezen worden
naar jaarplannen en aanwijzingen die
daarbinnen vallen.
Op het hoogste niveau gaat een
voor- en nabespreking vaak gepaard
met video-analyses, waarbij zowel
het eigen spel als dat van de tegenstander wordt besproken. Dit gebeurt
vaak al in de week voorafgaand aan
de wedstrijd, zodat de bespreking op
de wedstrijddag zelf kort en krachtig kan zijn, met speciale aandacht
voor de strafcorner (verdedigend en
aanvallend). In de opleidingen wordt
gebruik gemaakt van theorieën en
modellen van onder meer Ofman20,
Tuckman21,22, Hersey & Blanchard23
en Murphy & Offerhaus.24 Verder
staat het de docent vrij om eigen
ervaringen te delen met de deelnemers aan de cursus.

NOC*NSF

ren, maar wil de bonden steunen door
het delen van kennis.

KNVB
Briefen en debriefen - ook wel vooren nabespreking genoemd - komt
aan de orde in de Trainer Coach (TC)
opleidingen van de KNVB.26 Vanaf
de niveau 2 opleidingen (pupillen- of
juniorentrainer) wordt er vanuit de
opleiding aandacht besteedt aan de
kerntaak: het coachen (begeleiden)
van wedstrijden. Deelnemers worden
hier ook op getoetst door middel van
een proeve van bekwaamheid (PVB).
Onderdeel van de bovenstaande kerntaak is het houden van een wedstrijdbespreking.

Tussen de verschillende opleidingsniveaus is er sprake van een door
lopende leerlijn, waarbij steeds hogere
eisen worden gesteld aan de inhoud
en de manier waarop de trainer-coach
invulling geeft aan de wedstrijd
bespreking. Hiervoor wordt vanuit de
opleidingen geen vast format aangeboden. Wel worden op de verschillende opleidingsniveaus een aantal
vaste zaken benoemd die onderdeel
uit kunnen of moeten maken van de
wedstrijdbespreking. Op het hoogste
niveau (UEFA PRO) wordt van de trainer-coach verwacht dat hij de spelers
(mede)verantwoordelijk maakt voor
het uitvoeren van de speelwijze op
team-, linie- en individueel niveau.

Moment

Inhoud

Prebrief

- V
 indt relatief kort (bijvoorbeeld twee weken) voor een evenement
plaats.
- E
 r wordt een ‘foto’ gemaakt van de huidige situatie gemaakt en er
worden heldere, gezamenlijke doelen gesteld.
- r elevante informatie wordt gedeeld, hoofd- en bijzaken worden
gescheiden.
- B
 etrokkenen krijgen inzicht in het evaluatieproces: hoe gaan we
evalueren, met wie, wanneer, waarom, verwachtingen, regels.
- N
 aast technisch/tactische doelen is er aandacht voor
'prestatiegedrag': bespreken van gewenst gedrag en afspreken van
vormingsdoelen.
- M
 oment kan ook ter inspiratie worden gebruikt, waarop later kan
worden teruggevallen, bijvoorbeeld als de druk toeneemt.

Hot debrief

- Vindt zo kort mogelijk na een evenement plaats.
- Is informeler en minder gestructureerd dan prebrief en debrief.
- Primaire doel: stoom afblazen, ruimte geven aan de eerste emoties.
- Indien mogelijk (want verse herinneringen en alle betrokkenen aan
wezig): eerste ruwe gedachten / gevoelens / leerpunten vastleggen.
- P
 sychologische veiligheid (geen ’verhoor’, ondersteunende sfeer) is
van groot belang.

Strategische
debrief

- Vindt niet te lang (2-4 weken) na evenement plaats.

NOC*NSF25 maakt voor prestatieverbetering gebruik van evaluatiemomenten die verdeeld worden in
prebrief, hot debrief en strategische
debrief (zie tabel 3). De technisch
directeur heeft in dit proces de leiding. Het belang van een standaard
voor bonden wordt deels onderkend,
maar door de grote diversiteit aan
contexten is dat tegelijkertijd een
complexe aangelegenheid. NOC*NSF
wil op dit punt daarom niet norme-

Tabel 3 | Evaluatiemomenten NOC*NSF
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- T
 echnisch directeur sportbond bepaalt moment, locatie en
aanwezigen.
- K
 ern: eerder opgestelde doelen (zie pre-brief) evalueren en hieruit
adviezen voor toekomstige activiteiten destilleren.
- G
 rondige analyse van alle ingezette protocollen en afspraken in
relatie tot de opgestelde doelen.
- D
 iverse 'kleine' modellenzijn bruikbaar, waaronder 'startenstoppen-voortzetten', of het ‘drie vragen model’: was je / waren we
klaar voor
• het niveau?
• de omstandigheden?
• het moment?

Foto: Shutterstock

Briefing
Deze richt zich op het moment voor
de wedstrijd of in de rust. De inhoud
is veelal gericht op de taken van de individuele spelers en de onderlinge afstemming daartussen. Naarmate het
opleidingsniveau van de trainer-coach
stijgt (van UEFA C t/m UEFA PRO)
worden er hogere eisen gesteld
aan het pedagogisch en didactisch
handelen (het moment en de manier
waarop de briefing plaatsvindt). Voorbeelden op UEFA A (jeugd) en UEFA
PRO niveau zijn:
• Tijdens de training vindt er al een
voorbriefing plaats die betrekking
heeft op de manier van spelen,
gericht op de komende wedstrijd /
tegenstander.
• Taken worden besproken op team-,
linie-, en individueel niveau, waarbij
veelal gebruik wordt gemaakt van
video-analyse en andere visuele
hulpmiddelen.
• De spelers worden nadrukkelijk
in dit proces betrokken, door ze
(onder meer door het stellen van
vragen) uit te dagen om zelf met
oplossingen te komen. De mate
waarin dit proces kan plaatsvinden
wordt onder meer bepaald door de
beschikbare hoeveelheid tijd. Dit
ziet er bij een nationaal (jeugd)team
(relatief weinig tijd) anders uit dan
bij een clubteam (relatief veel tijd).
• Spelers leren in dit proces hoe zij
met elkaar een wedstrijd kunnen
winnen. De TC wordt geleerd om
hierbij gebruik te maken van een
SWOT analyse.
• Doordat op het hoogste (jeugd)
niveau reeds tijdens de voorafgaande trainingsweek veel aandacht is
besteed aan de speelwijze richting
de komende tegenstander, volstaat
op de wedstrijddag veelal een korte
herhaling van wat er daarbij aan
de orde is gekomen. Het vlak voor
een wedstrijd delen van te veel
informatie wordt vermeden, zodat
de spelers kunnen focussen op de
uitvoering van hun taak.
Het meenemen van de spelers in
deze leerlijn van taakvolwassenheid

is voor een nationaal (jeugd) team
‘moeilijker’, omdat de contact
momenten vele malen minder zijn
dan bij de eigen club. Voor een coach
van een nationaal (jeugd)team is
het dan ook zaak om de taak van de
individuele speler zoveel mogelijk
te laten aansluiten bij dat wat hij/zij
ook gewend is om uit te voeren bij de
eigen club.
Debriefen
De debriefing direct na de wedstrijd
is veelal gericht op stoom afblazen.
De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de setting (een club of
nationaal (jeugd)team) en het belang
van de wedstrijd. In de top van het
voetbal wordt van de trainer-coach
en de spelers verwacht dat ze direct
klaar staan voor de media. Daarom is
het verstandig om onder leiding van
de trainer-coach direct na afloop van
de wedstrijd kort met het team en de
staf de essentie van de wedstrijd te
delen, zodat er in enige mate een
duidigheid zal zijn naar buiten toe.

spelen onder meer zaakwaarnemers
en (social) media een belangrijke rol.

Gebruik van een checklist
In hoog risico beroepen is het gebruik
van een checklist voor briefen en
debriefen een goed onderzochte
standaard. Het maakt implementatie
van de procedures laagdrempelig,
duurzaam en effectief. Er is niet
veel wetenschappelijke literatuur
over sportteams die werken met een
checklist voor (de)briefen. In een
zeldzame studie27 onderzochten de
auteurs de waarde van het model
(zie tabel 4) dat wordt gebruikt door
het Engelse nationale lacrosse team
(vrouwen) voor toepassing in de acute
neonatale zorg. Het gebruik van dit
aan de sport ontleende (de)briefing
model bleek een positief effect te
hebben op het teamwerk in deze tak
van acute zorg.

Pre-game en half time speeches

Psychologische veiligheid
Dit is een zeer interessant onderdeel
binnen het topvoetbal, omdat de belangen groot zijn. Voetballers kunnen
te maken krijgen met een spanningsveld tussen het eigen belang en het
team- of clubbelang. In dit proces

In ons onderzoek naar effectief
(de)briefen kwamen we een nieuwe
en schaarse onderzoekslijn op het
spoor: onderzoek naar speeches van
coaches voor de wedstrijd (pre-game)
en in de pauze. Zo’n toespraak is
sterk gerelateerd aan het geven van
een goede briefing, met dit verschil
dat het hier vooral eenrichtings
verkeer vanuit de coach naar het team
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Time

Time for celebration/grief over success/loss.

Leader summary

 eader – coach/captain to summarise the game and outcome - this is done as an overview of what
L
happened and what areas can be pointed out as flaws/executed well.

Success/failure discussed

Reasons stated for success/failure - if there were any clear cut reasons as to why we won e.g our
attacking stats showed a 90% shot conversion compared to the other team’s 45%, resulting in more
successful goals.

Team involvement

Ask the team on their views – give a negative and positive – we usually go round and all have an input
to ensure we’ve covered all areas of the pitch by asking all players, sometimes different things are
picked up that the coach/captain may not have thought of/overlooked.

Team performance review

Team performance review - either in a feedback form or vocally, everyone discuss’ how we performed
as a squad, not necessarily referring to the outcome of the game, but how we executed certain skills
and planned moves/plays.

Individual performance
review

Individual performance review - this is usually done in a feedback form so players have a chance to go
away and reflect on their own performance that game and document it – so any improvements can be
seen throughout the season.

Future training goals

Goals to focus on in training - whatever areas were picked out as being a weakness will be worked on
in the next training session. Equally, anything that was executed well will also be practiced to keep the
skill at a high level for increasing consistency of successful execution.

Future event goals

Goals to focus on in the next game - lessons learnt from previous mistakes that will then be including
in the briefing focuses of the next game.

Action plan

Plan of how to achieve those goals – what needs to be practiced more/changed - careful planning
of training sessions to ensure the goals to focus on in training are done. Other areas may just need
a chat and clarification between team members to be able to achieve these goals. It may mean an
adjustment to the training programme.

Recovery phase and next
course of action

Appropriate recovery and rehab plan in place - each player knows what they need to do to recover
and allow their body to get back to performing standard, time needs to be allowed for this, this may
mean a light session/tactical team meeting instead of a physical session is on the programme for the
next day.

Tabel 4 | Debriefing model van het Engelse nationale lacrosseteam (vrouwen) (ontleend aan Jordache et al.27 - appendix).

betreft. We vatten hieronder enkele
studies samen, omdat ze subtiele
aanknopingspunten voor (de)briefing
geven en n
 odigen de lezer uit om
deze literatuur verder te bestuderen
voor veel meer nuances, inzichten en
inspiratie.
In de studie Female athletes’ percep
tions of a coach’s speeches28 wordt beschreven welke negatieve en positieve
aspecten sporters toekennen aan de
toespraken van hun coaches. Heel
kort samengevat - en daarmee doen
we dit rijke artikel ernstig tekort - is
het advies aan coaches om toespraken
met oprechte emotie te houden, afgestemd op de behoeften en emoties
van hun sporters. Ook kunnen ze
overmatig gebruik van intensiteit of
woede beter vermijden. Toespraken
moeten verder kort en zinvol zijn
(relevant voor nu, actiegericht). Verwijzingen naar teamwaarden blijken
belangrijk. Vermijd slecht getimede
(gehaast, de pauze is bijna voorbij) en
lange toespraken (spelers haken af).

Tot slot worden het in een toespraak
1) ontbreken van verwachte informatie en 2) aan de orde komen van
onverwachte informatie (bijvoorbeeld
opeens een motiverende video) als
negatief ervaren. Een overkoepelende
conclusie is dat de inhoud/boodschap
van de toespraak en de manier van
presenteren (‘delivery’) sterk inter
acteren en in combinatie het effect op
de sporters bepalen.
Speeches van coaches richten zich
regelmatig op het vergroten van het
zelfvertrouwen van het team (team
efficacy). Uit het artikel Exploratory
study of the effects of pregame speeches
on team efficacy beliefs blijkt dat toespraken van de coach die motivatie en
inzet oproepen gewaardeerd worden,
vooral voor belangrijke wedstrijden.29
Maar ook speeches die zich meer
richten op informatieoverdracht
worden gerelateerd aan toegenomen
self-efficacy. Er zijn andere auteurs
die erop wijzen, dat juist een succes
vol verloop van de wedstrijd zelf het
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grootste effect heeft op de self-
efficacy.
In de fascinerende studie The effects
of rational and irrational coach team
talks30 is het effect van de woorden
die de coach gebruikt onderzocht.
Deze hebben invloed op de manier
waarop de sporters de situatie interpreteren: als een dreiging of als een
uitdaging. De studie is gebasseerd op
inzichten uit de rationeel-emotieve
gedragstherapie. Kenmerken van
irrationele informatie zijn onder
meer veeleisendheid (‘Ik wil slagen en
daarom moet ik’), catastrofe denken
(‘Het is vreselijk om te falen') en
geringe frustratietolerantie. Rationele overtuigingen bevatten onder
meer sterke positieve affirmaties en
relativering (‘Er zijn ergere zaken dan
verliezen’). Spelers die een rationele
teamtoespraak kregen, ervoeren
minder dreiging en vertoonden een
sterkere ‘we gaan er op af’ instelling
dan spelers, die irrationele informatie
kregen.

Inspiratiespeeches
Een specifieke vorm van pre-game/
pauze toespraken zijn de zogeheten
inspiratiespeeches. Hierbij gaat het
om het vergroten van de ‘moraal’ van
het team en het oproepen van energie
en motivatie. Neem als voorbeeld de
speech van coach Jim Telfer, gericht
aan de spelers van de British and
Irish Lions rugby7 tijdens hun tour in
Zuid-Afrika in 1997:
‘This is your f****** Everest, boys. Very
few ever get a chance in rugby terms to
get for Everest, the top of Everest. You
have the chance today. Being picked is
the easy bit. To win for the Lions in a
Test match is the ultimate, but you’ll
not do it unless you put your bodies on
the line. Every one jack of you for 80
minutes.’
Wat het effect van zo’n speech precies
is en welke verklarende mechanismen
hieraan ten grondslag liggen, is
moeilijk te onderzoeken. Wel zijn er
wetenschappelijke aanwijzingen dat
spelers zich door zulke inspirerende
speeches gesteund en geïnspireerd
voelen, mits ze goed getimed en oprecht en in de juiste situatie worden
uitgesproken. In het artikel Investi
gating inspirational leader communi
cation in an elite team sport31 worden
zes effectieve domeinen benoemd (zie
figuur 2) voor een inspirerende teambriefing (pre-game). Deze kunnen als
inspiratie dienen voor het pre-game/
half time briefen van sportteams,
gericht op arousal en motivatie. Ook

worden in het artikel direct toepas
bare adviezen gegeven over hoe
te presenteren. Zo worden er tips
gegeven over stemgebruik, vloeiend
spreken en de beste manier om kernboodschappen over te brengen.

Adviezen voor effectief (de)
briefen
Alle informatie overziend sluiten we
dit artikel af met acht adviezen voor
het implementeren van een effectieve
(de)briefing cultuur. Deze adviezen
zijn gebaseerd op studie van de
beschikbare literatuur (zie met name
deel 118), interviews met experts uit
de sportwereld (deel 2) en onze eigen
ervaringen in de sport en bij politie
en defensie.
1. Geef steun als organisatie en
stimuleer gedeeld leiderschap
Draag als organisatie de grote waarde
van structureel (de)briefen consequent uit. Stel de noodzakelijke tijd
en middelen (checklist!) beschikbaar
aan de teamleiders en teamleden.
Zorg voor een goede omgeving en
voor kundige (de)briefers met verstand van groepsprocessen, communicatie en presenteren.
Teams met gedeeld leiderschap presteren beter dan teams met een coach
die alles voor het zeggen heeft. Maak
teamleden met hun eigen unieke
expertise verantwoordelijk voor een
deel van de (de)briefing.

2. Leid teamleiders en teamleden op
Goed (de)briefen vereist kennis en
vaardigheden op het
gebied van groeps
dynamica, didactiek
en (team-) communicatie. Leidt teamleiders en teamleden
hierin op. Bespreek
hierbij de factoren
die een effectieve (de)
briefing belemmeren,
zoals machtsverschil
tussen coach en
Figuur 2 | Zes domeinen voor een inspirerende pre-game /
spelers, psycholo
half time speech.31
gische onveiligheid,
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gebrek aan vertrouwen, verschillende
feedbackbehoeften en de invloed van
timing, locatie en middelen.
3. Bereid de (de)briefing voor!
Bereid als team - dus zowel coach
als spelers - elke (de)briefing goed
voor. Denk als coach goed na welke
feedback je gaat geven, ondersteund
door welke data en welke middelen
(video, PowerPoint, etc.). Ook spelers
kunnen zich voorbereiden, door
tijd te maken voor een korte eigen
analyse of reflectie, individueel of in
meertallen.
4. Garandeer psychologische
veiligheid
Psychologische veiligheid is het gedeelde geloof dat het veilig is om je uit te
spreken over wat dan ook, tegen wie
dan ook en is een cruciale voorwaarde
voor effectief (de) briefen. Coaches
kunnen deze veiligheid bevorderen
door 1) gemaakte fouten niet te
bestraffen, maar te framen als leermomenten, 2) duidelijkheid te geven
over wat wel en wat niet gepast is, 3)
de inbreng van andere perspectieven
te waarderen en vooral 4) door eigen
fouten toe te geven en aan te pakken.
5. Heb aandacht voor cultuur en
teamcompetenties
Binnen de prestatiemanagement
literatuur is er toenemende aandacht voor het gegeven dat teams
functioneren binnen een grotere
organisatie (in dit geval een sportclub) met een eigen cultuur. In die
cultuur staan bepaalde waarden en
doelen centraal. Briefen en debriefen
dienen daar een afspiegeling van te
zijn. In een debriefing wordt dan
besproken of het gedrag van coach
en sporters in lijn zijn met de cultuur
van de club. Als open communiceren
een kernwaarde is, dan moet dit
ook blijken in de (de)briefing. En als
psychologisch welzijn een kenmerk
van de organisatiestructuur is, dan
kan de debriefing hier aan bijdragen
door ruimte te geven voor psychologisch herstel. Uit onderzoek en door

15

COACHEN

Voorbereiding
1. Sta

als organisatie achter structureel (de)briefen en faciliteer dit! Maak een handzame, inspirerende checklist voor coaches en sporters van het verloop, het doel en de
inhoud van de (de)briefing en houd je daaraan.
2. Geef teamleiders en teamleden training over het hoe, waarom en wat van (de)
briefen; laat dit niet aan het toeval of aan individuele inzichten of voorkeuren over.
Verzamel en vertaal continue de nieuwste wetenschappelijke inzichten rondom (de)
briefen en pre game / pauzetoespraken.
3. B
 ereid als team - dus ook alle individuele spelers - elke (de)briefing goed voor en
zorg voor een goede timing, locatie en middelen.
4. Garandeer psychologische veiligheid.
5. L
 aat in de (de)briefing de gewenste organisatiecultuur terugkomen en besteedt
evenveel aandacht aan teamcompetenties als aan taakcompetenties.
Uitvoering
6. Vermijd veel voorkomende valkuilen.
7. Zorg voor de juiste timing en de juiste vorm.
Borging
8. Borg de geleerde lessen.

Tabel 5 | Samenvatting van de acht adviezen voor effectief (de)briefen.

onze eigen ervaring binnen hoog
risico beroepen weten we dat in niet
goed geleide (de)briefing vaak de
nadruk komt te liggen op ‘task-work’
in plaats van team-work.2 Men praat
dan over ieders eigen taakspecifieke
inhoud in plaats van over de teamprocessen. Teamwork is echter meer
dan dat iedereen zijn eigen taak doet.
Het vereist teamcompetenties, zoals
interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden, gedeelde mentale
modellen, psychologische veiligheid,
enzovoort. Hoe is er gecommuniceerd? Hoe zijn we met elkaar om
gegaan? Had iedereen hetzelfde beeld
voor ogen? Voelt iedereen zich veilig
om zich uit te spreken? Deze teamprocessen dienen tijdens de bespreking evenveel aandacht te krijgen als
de taakinhouden.
6. Vermijd valkuilen
De eerste en belangrijkste valkuil is
een slechte voorbereiding, resulterend in een gebrek aan structuur en
focus. Vaak leidt dit tot een ineffectief
gesprek over onbelangrijke, ‘veilige’,

niet actiegerichte onderwerpen. De
kern komt niet naar boven, er wordt
niet geleerd en deelnemers ervaren
het als gezellig, maar zonde van de
tijd. Ons advies aan sportteams die
effectiever willen (de)briefen is dan
ook gebruik te maken van een voor
iedereen bekende procedure/checklist.
De tweede valkuil, met name voor de
inhoudsdeskundige coach, is te veel
vertellen/presenteren en te weinig
luisteren en vragen. Spelers gaan
achterover zitten en reflectie wordt
uitgezet, terwijl juist actieve (zelf)
reflectie leidt tot inzicht en betere prestaties. De teameffectiviteit
vergroten doe je door iedereen erbij
te betrekken door een activerende
didactiek. Stel jezelf als coach niet
steeds centraal, maar laat spelers
iets presenteren. Valkuilen voor de
presentatie zijn verder 1) een overdaad aan informatie en 2) onkunde
in het gebruik van technologische
middelen.
Een derde valkuil is een onbalans
tussen terugkijken en vooruitkijken.
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De laatste stap in alle reflectie
modellen is het vaststellen van de te
nemen acties op basis van geleerde
lessen. Debriefen zonder de geleerde
lessen terug te laten komen in de volgende briefing en toe te passen in de
komende wedstrijd maakt het gehele
proces voor een team ongeloofwaardig (‘we doen er toch niks mee’).
Een vierde valkuil is het verschuiven
van het doel van debriefen van ‘leren
en ontwikkelen’ naar evalueren en
voorbereiden. In het geval van evalueren komt de nadruk te liggen op wat
wel en wat niet goed ging en dit kan
voor spelers voelen als een ‘verhoor’
in plaats van leren door reflecteren
(‘ok, wat kunnen we hiervan leren als
team’). Door tijdsdruk kan debriefen
ook verschuiven naar een zo snel
mogelijke voorbereiding op de komende tegenstander, zonder dat er
werkelijk lessen worden geleerd uit
de voorbije wedstrijd.
7. Kies de juiste timing
De juiste timing is erg belangrijk en
afhankelijk van de context. Als een
algemene vuistregel2 wordt in de
literatuur aangeraden om zo dicht
mogelijk na een event te debriefen
omdat de ‘feiten’ dan nog vers in het
geheugen liggen. De ervaring van de
auteurs is echter ook dat het analyseren van ‘feiten’ pas effectief is als er
geen emoties meer in de weg zitten.
Stoom afblazen is wat dat betreft
dan ook zeker een zinvolle interventie voordat er ruimte is voor analyse.
Voor briefings en speeches hebben
we kunnen zien dat spelers niet
luisteren als ze bijna weer het veld op
moeten of zich moeten haasten.
8. Borg geleerde lessen en inzichten
Teamleden nemen briefen en
debriefen serieuzer als geleerde
lessen daadwerkelijk een vervolg
krijgen. Daarom is het belangrijk de
resultaten ‘vast’ te leggen en deze
terug te laten komen in volgende
teambijeenkomsten en vooral ook in
de praktijk. Hierdoor creëer je een
gezamenlijke verantwoordelijkheid

voor een lerend team. Leren is een
cyclisch proces van inzicht door
terugzicht, gericht op actiedoelen als
vooruitzicht!

Tot slot
Vanuit de vaste overtuiging dat briefen en debriefen cruciale kwaliteiten
zijn van duurzaam winnende teams,
hebben wij met dit tweeluik een brug
willen bouwen tussen de praktijk
van de hoog risico beroepen en de
teamsport. In de wetenschappelijke
literatuur en de praktijk hebben we

gezocht naar inzichten die effectief
(de)briefen ondersteunen. We nodigen u uit om deze kennis en ervaring

verder uit te werken tot praktische
procedures, met gezonde en winnende sportteams als uiteindelijk doel.
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Sporters met voorstekruisbandletsel: het blijft een hot topic.
Vooral ook omdat de media op dit moment bij elke topsporter
bovenop het revalidatieproces lijken te zitten. Wat is er op basis
van wetenschappelijk bewijs over de revalidatie te zeggen? En
wat wordt gepropageerd op basis van de mening van ‘experts’?

De voorste kruisband van A tot Z
Deel 2: Heeft iedere sporter een
reconstructie nodig?
Nicky van Melick

Niet iedereen met een voorstekruisbandletsel (VKB-letsel) heeft een
operatieve reconstructie nodig. Er
zijn ook patiënten die weer prima
zullen functioneren met alleen een
(sport)fysiotherapeutische behandeling en revalidatie. De beslissing om
wel of niet te opereren is er één die
thuishoort in het rijtje shared decision
making. Er zijn vaak veel partijen
die gevraagd of ongevraagd willen
meedenken over dit besluit. Iedereen
heeft een mening (die overigens niet
altijd gebaseerd is op waarheid): de
patiënt zelf, de ouders van de patiënt,
de orthopedisch chirurg, een trainer/coach, bij een topsporter zelfs
de zaakwaarnemer en de media, en
natuurlijk de (sport)fysiotherapeut.
Deze laatste is hierin misschien wel
belangrijker dan hij/zij zelf denkt.

Fabels en mythes
Mede onder invloed van de (social)
media hebben veel patiënten met
VKB-letsel al een mening gevormd
over hun eigen behandeling. Vaak
hebben ze al in hun hoofd dat ze
per se een VKB-reconstructie nodig
hebben. Dat maakt het voor (para)medici niet altijd even gemakkelijk
om ook de conservatieve behandeling
bespreekbaar te maken.
Enkele veelgehoorde opmerkingen
van patiënten, die hieronder allemaal
weerlegd zullen worden, zijn:
1) ‘Ik heb veel pijn en heb daarom
echt een operatie nodig.’
2) ‘Ik kan niet wachten op een opera
tie, want dan wordt mijn knie/
kracht/conditie nog slechter.’
3) ‘Ik heb een operatie nodig om weer
(op mijn oude niveau) te kunnen
sporten.’
4) ‘Die kruisband is kapot, dus hij
moet gemaakt worden om weer
normaal te kunnen functioneren.’
5) ‘Met een operatie heb ik minder
kans op artrose.’
6) ‘Een vriend / een teamgenoot /
Zlatan / Memphis kreeg een operatie, dus ik heb die ook nodig.’

Opereren of niet?
Foto: Shutterstock

Er is eigenlijk maar één indicatie voor
een VKB-reconstructie: symptomatische functionele instabiliteit van de
knie, die niet verbetert na fysiotherapie en die niet reageert op aanpassing
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van activiteiten.1 Hierdoor wordt de
eerste mythe meteen ontkracht. Pijn
is absoluut geen indicatie om te opereren, omdat deze bijna nooit wordt
veroorzaakt door de VKB zelf, maar
door de omliggende structuren.
Een symptomatische functionele
instabiliteit, ook wel giving way
genoemd, wil zeggen dat de patiënt
een instabiel gevoel ervaart tijdens
de activiteiten die hij in het dagelijks
leven of tijdens het sporten uitvoert.
Hij hoeft daarbij niet per se daadwerkelijk door de knie te zakken.2
Deze beschrijving bevat twee problemen. Ten eerste is het de vraag hoe
je bepaalt of iemand een sympto
matische functionele instabiliteit
heeft. Om de verschillen tussen groepen patiënten te beschrijven wordt
vaak gebruikt gemaakt van de termen
coper, non-coper en adapter.3 Copers
keren terug naar hun oude sport zonder operatie en zonder functionele
instabiliteit. We zijn al snel geneigd
te zeggen dat deze patiënten niet
bestaan in de groep van pivoterende
sporters. Maar er zijn wel degelijk
case studies bekend van topsporters
in onder meer het voetbal die na een
conservatief traject weer op het oude
niveau terugkeren.4 Non-copers keren
niet terug naar hun oude sport en/
of hebben functionele instabiliteit in
het dagelijks leven.3 Deze patiënten
hebben dus een operatie nodig als
ze hun oude niveau van activiteiten
willen behouden. Adapters vermijden
functionele instabiliteit door hun
activiteiten aan te passen en hebben
daardoor geen operatie nodig.3
Uit onderzoek blijkt dat patiënten
met de volgende kenmerken een
grotere kans hebben om een coper te
zijn:
• vrouwen;
• leeftijd boven de 35 jaar;
• geen giving way episodes ervaren
sinds het traumamoment;
• goede zelf gerapporteerde kniefunctie vroeg na het letsel (op het
moment dat de knie rustig is en de
patiënt weer redelijk normaal kan
functioneren in het dagelijks leven).

Figuur 1 | De side hop test is een
onderdeel van de hop testbatterij van
Gustavsson.15 Hij is uitdagend door de
tijdsduur en de zijwaartse component.
Daardoor is hij goed in staat om slecht
scorende sporters te identificeren.

Dit laatste kan bepaald worden met
vragenlijsten, zoals de IKDC, de
KOOS of de KOS-ADL.5,6

Hoe lang doorgaan met fysiotherapie?
Een tweede moeilijkheid aan de
beschrijving van de operatie-indicatie
is dat het onduidelijk is hoe lang je
door moet gaan met (sport)fysio
therapie om te proberen de functionele instabiliteit te laten verdwijnen.
We weten in elk geval dat (sport)
fysiotherapie (bestaande uit progressieve krachttraining en neuromusculaire training)7 van een non-coper een
coper kan maken.6 Deze training zal
zes weken duren (met minimaal twee
sessies per week) en kan pas starten
zodra er een rustige knie is verkregen.
Een goede score (Limb Symmetry
Index > 90%) op kracht- en hoptesten
(zie figuur 1) na deze eerste zes weken
revalidatie geeft de patiënt ook een
grotere kans om een coper te zijn.5,6
Het fysiotherapeutische traject zal
hierdoor in totaal minimaal acht tot
twaalf weken duren. Na deze periode
is goed te bepalen of een patiënt een
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VKB-reconstructie nodig heeft of
niet. Is de score op de hoptesten nog
onvoldoende, maar heb je op basis
van de oefeningen in de revalidatie
het idee dat je patiënt een coper zou
kunnen zijn, dan is er nog ruimte om
door te gaan met trainen. Het advies
van de orthopeden is om te opereren
binnen vijf maanden na het ontstaan
van het VKB-letsel, om secundaire
schade aan meniscus of kraakbeen te
beperken. Door op de bovenstaande
manier met het conservatieve traject
om te gaan, kan de fysiotherapeut
zich houden aan de laatste wetenschappelijke inzichten én tegemoet
komen aan de adviezen van de orthopeed.
De tweede mythe is hiermee ook
ontkracht. Dit conservatieve traject
zorgt er immers voor dat kracht en
conditie toenemen en dat de patiënt
in de meeste gevallen weer een beter
gevoel over de knie krijgt.

Rustige knie
De start van elke knierevalidatie, na
een trauma dan wel een operatie,
is gericht op het verkrijgen van een
rustige knie. Deze voldoet aan de
volgende voorwaarden:
1. een minimale hydrops (maximaal
1+, zie kader en figuur 2)8;
2. een knie-extensie van 0 graden (of
hyperextensie);
3. een flexie van 120-130 graden;
4. een actief dynamisch looppatroon.
Hieraan direct gerelateerd is een
goede actieve controle over de
m.quadriceps.2
Als de patiënt in deze fase niet
‘luistert’ naar zijn knie, zal de
hydrops niet afnemen. Daardoor
blijft vaak ook een reflexinhibitie van
de quadriceps aanwezig, waardoor
de extensie niet voldoende zal zijn
omdat deze niet actief geoefend kan
worden. Ook het looppatroon (zie
tabel 1) zal daardoor blijven afwijken. De patiënt blijft hierdoor in een
vicieuze cirkel hangen en dit levert
frustratie op. De fysiotherapeut
heeft hier dus een erg belangrijke
functie in het geven van uitleg en
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met een tweede VKB-letsel (aan
dezelfde knie of aan de andere knie)
binnen diezelfde twee jaar kan op
lopen tot circa 25%, zeker in de groep
jonger dan 25 jaar.10
Daarnaast is duidelijk dat ongeveer
de helft van de in eerste instantie
conservatief behandelde patiënten
uiteindelijk toch besluit om geopereerd te willen worden, vanwege blijvende functionele instabiliteit.11 De
tijd en moeite die op dat moment
al in de conservatieve revalidatie is
gestoken, is zeker niet tevergeefs
geweest, aangezien ook bij een
VKB-reconstructie het principe
‘better in = better out’ geldt.
Als we op nog langere termijn gaan
kijken, tot 20 jaar na het letsel, dan
blijken er op de volgende uitkomsten
geen verschillen te zijn tussen patiënten die het conservatieve of het
operatieve traject gevolgd hebben:
• zelf gerapporteerde kniefunctie
(vragenlijsten);
• percentage patiënten dat aangeeft
functionele instabiliteit te ervaren;
• kracht in zowel de knie-extensoren
als -flexoren;
• percentage patiënten dat is terug
gekeerd naar de oude sport;
• percentage patiënten met knie
artrose;
• aantal nieuwe meniscusletsels in de
aangedane/geopereerde knie.11-14
Hiermee zijn ook de mythes 3, 4 en 5
ontkracht.

Hydrops
De mate van hydrops is gemakkelijk en betrouwbaar te bepalen met de strijktest.8
Hierbij wordt aan de mediale zijde van de knie omhoog gestreken tot boven de
recessus suprapatellaris en vervolgens aan de laterale zijde omlaag gestreken. De
verplaatsing van de zwelling aan de mediale zijde van de knie wordt beoordeeld. De
gradering is als volgt:
• geen;
• spoortje: het vocht wordt verplaatst door de mediale strijking en vloeit minimaal
terug bij de laterale strijking;
• 1+: het vocht wordt verplaatst door de mediale strijking en vloeit ruim terug bij de
laterale strijking;
• 2+: het vocht wordt verplaatst door de mediale strijking, maar vloeit spontaan weer
terug, waardoor de laterale strijking niet nodig is;
• 3+: het vocht kan niet verplaatst worden door de mediale strijking.

Figuur 2 | Een hydrops van maximaal 1+ is een voorwaarde voor het
verkrijgen van een rustige knie.

het b
 egeleiden van de patiënt in zijn
belasting.
Deze vroege revalidatiefase duurt
circa twee tot zes weken en aan het
einde ervan kan de patiënt al (na
genoeg) normaal functioneren in het
dagelijks leven, afgezien van zwaar
fysiek werk. Pas na deze fase kan
gestart worden met de progressieve
kracht- en neuromusculaire training
zoals hierboven benoemd.

Lange termijn resultaten
Laten we voorop stellen dat een
VKB-reconstructie geen wonder
middel is. Inmiddels weten we door
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek dat binnen twee jaar slechts
tweederde van alle patiënten na een
VKB-reconstructie weer terugkeert
op het oude sportniveau.9 Daarnaast
is duidelijk geworden dat het percentage patiënten dat te maken krijgt

heel strike

foot flat

midstance

heel off

toe off

knie

0°

10-20° flexie

0°

0°

naar flexie

heup

20-30° flexie

naar extensie

circa 0°

naar flexie

van flexie naar extensie

enkel

0°

plantairflexie 10-15°

5° dorsaalflexie

10° dorsaalflexie

in plantairflexie

actieve
spieren

- heupextensoren

- heupflexoren

- heupflexoren

- heupflexoren

- knieflexoren

- knie-extensoren

- knie-extensoren

- plantairflexoren

- heupflexoren
(weinig activiteit)
- heupextensoren
(weinig activiteit)
- knieflexoren
(weinig activiteit)
- knie-extensoren
(weinig activiteit)
- plantairflexoren

- knieflexoren
(weinig activiteit)
- knie-extensoren
(weinig activiteit)
- plantairflexoren

- knieflexoren
(weinig activiteit)
- knie-extensoren
(weinig activiteit)
- plantairflexoren

- dorsaalflexoren

Tabel 1 | Kenmerken van een actief dynamisch looppatroon
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Informatie voor de patiënt
Om de patiënt goed te informeren
en te helpen bij zijn keuze voor een
(sport)fysiotherapeutisch dan wel
operatief traject, zijn er mooie online
hulpmiddelen beschikbaar. Ik noem
er hier twee die ook een duidelijke
onderbouwing hebben:
PATIENT+
In 2013 werd PATIENT+ opgericht
door twee artsen die aan de positieve
effecten van shared decision making
wilden bijdragen. De keuzehulpen
die ze online beschikbaar stellen
worden samen met zorgverleners,
wetenschappers en patiëntenverenigingen ontwikkeld. De keuzehulp bij
VKB-letsel is beschikbaar via https://
www.keuzehulp.info/pp/vkb/intro
en geeft informatie over de VKB zelf
en over de resultaten, complicaties
en voor- en nadelen van fysiothera
peutische en operatieve behandeling.
Consultkaart VKB-letsel
Consultkaarten worden ontwikkeld
door de Patiëntenfederatie Nederland
en het kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. In een
overzicht op één enkel A4’tje worden
de fysiotherapeutische en operatieve
behandeling tegen elkaar afgezet. De
consultkaart is online toegankelijk
via https://consultkaart.nl/consultkaart-zoeken/kruisbandletsel/.

Natuurlijk is er
online nog veel meer
informatie te vinden, maar daarbij is
vaak onduidelijk hoe
alle belangen vanuit
patiënten, artsen
en wetenschap zijn
vertegenwoordigd.

Conclusie
Niet iedereen heeft
na VKB-letsel een
Figuur 3 | Het is ontzettend belangrijk om de patiënt objectief
reconstructie nodig.
te informeren over de consequenties van een voorstekruisHet afwegen van alle bandblessure en over de voor- en nadelen van de verschillende
voor- en nadelen van behandelopties.
wel of niet opereren
blijft een proces dat
individueel afgestemd zal moeten
Vervolg
worden. Het is onmogelijk om Mark
Ook in de revalidatie die volgt, of
te vergelijken met Tom of Zlatan (ook
deze nou conservatief, preoperatief
de laatste mythe ontkracht). Het is
of postoperatief is, is het netwerk
een mooie uitdaging voor de fysiovan de (sport)fysiotherapeut van
therapeut om te zorgen voor voldoenbelang. Maar hoe dient deze revalide samenwerkingsverbanden met
datie er uit te zien? Welke aandachtssportverenigingen en orthopedisch
punten en valkuilen zijn er? Deel 3
chirurgen in de regio om dit proces
van deze reeks artikelen zal daar op
voor de patiënt te vergemakkelijken.
ingaan.
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Zelfregulatie zorgt bij jeugdsporters voor betere prestaties.1
Maar op welke manier kan dit gestimuleerd worden? Welke
principes spelen een rol en hoe kunnen deze praktisch worden
toegepast tijdens de training?

Een praktische toepassing van
zelfregulatie in de jeugdsport
Douwe Jan van der Wal

In dit artikel zal op basis van de
wetenschappelijke literatuur een
aantal principes worden beschreven
om zelfregulatie te stimuleren bij
jeugdsporters van zes tot dertien
jaar. Jeugdvoetbal wordt hierbij
als voorbeeld gebruikt, maar de
onderliggende principes gelden
voor de hele jeugdsport en de
ontwikkelde instrumenten kunnen
ook voor andere sporten dienen als
inspiratie.

Iedere training

Interviews
In dit artikel wordt verwezen naar
opgedane ervaringen aan de hand
van transcripties uit interviews die
zijn afgenomen met spelers die met
deze methode hebben gewerkt. Deze
interviews zijn afgenomen voor een
ontwerpgericht onderzoek, dat is
uitgevoerd voor de masteropleiding
Talentontwikkeling & Diversiteit aan
de Hanzehogeschool in Groningen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in dit
onderzoek, dan kunt u mailen naar de
auteur (zie onder).
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Begrijpelijkerwijs hebben trainers
tijdens het training geven vaak hun
handen vol aan de tactische, peda
gogische en didactische uitdagingen
van het trainersvak. Daardoor kan
het lastig zijn om ook bewust aan
dacht te besteden aan het coachen op
zelfregulatie. Het is dus waardevol
om te inventariseren hoe dit aspect
geïntegreerd kan worden in de orga
nisatie van de trainingen. Hierdoor
zal het stimuleren van zelfregulatie
niet enkel afhankelijk zijn van de
directe coaching door de trainer en
wordt zeker gesteld, dat het in iedere
training aan bod komt. Bij de voet
balvereniging O.N.S. Sneek en bij de
Regionale Voetbal Academie (RVA)
hebben wij daar de afgelopen jaren
veel mee geëxperimenteerd.

Wat is zelfregulatie?
Zelfregulatie is het proces van (zelf)
doelen stellen, plannen, regelmatig
de vorderingen monitoren en terug
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kijken op het proces (evalueren), om
daarvan te leren voor de toekomst.1
Deze processen zijn van belang voor
jeugdsporters omdat hun prestaties
sneller vooruit gaan als ze zichzelf
doelen stellen en weten wat ze er
voor moeten doen om deze doelen
ook te bereiken. Sporters die minder
zelfreguleren, gaan minder snel
vooruit.2
Ook op school of in andere situaties
in het dagelijks leven kunnen spor
ters profijt hebben van deze vaardig
heid. Het is namelijk een krachtige
voorspeller van de kwaliteit van
leren3 en sporters die op school
meer zelfregulerende vaardigheden
inzetten, blijken ook hogere cijfers te
behalen.4

Integreren
Zoals gezegd is bij O.N.S. Sneek in
samenwerking met de RVA een me
thode ontwikkeld om zelfregulatie
te integreren in de organisatie van
de trainingen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van twee instrumenten,
namelijk een keuzebord (zie afbeel
ding 1) en een spelersboekje (zie
afbeelding 2).
Bij het werken met de methode
wordt de gebruikelijke structuur
van de training enigszins aangepast.
Deze bestaat nu namelijk uit twee
delen van elk dertig minuten: een
zogeheten spelergestuurd deel en
een trainergestuurd deel. Tijdens
het spelergestuurde deel kiezen de
spelers - met behulp van het keuze

RVA Keuzebord
Zelf kiezen waar je beter in wilt worden!

Kappen en
passeren als
Robben

Dribbelen
als Messi

Scoren als
Ronaldo

Passen en
aannemen als
Iniesta

Spelen in Camp Nou

Afbeelding 1 | Keuzebord

bord - zelf wat zij willen trainen. Het
trainergestuurde deel is vergelijkbaar
met de reguliere manier van trainen,
waarbij de trainer bepaald wat er
getraind gaat worden.
Hieronder zullen de principes die
aan deze methode ten grondslag
liggen worden beschreven en toege
licht aan de hand van literatuur en
van opgedane ervaringen. Daarbij
wordt verwezen naar transcripties
van interviews die zijn afgenomen
bij spelers die met deze methode
hebben gewerkt.

Principe 1: Motivatie als voor
waarde voor zelfregulatie
Een invloedrijke motivatietheorie is
de zelfdeterminatie theorie van Ryan
& Deci.5 Zij beschrijven drie psycholo
gische basisbehoeften die de moti
vatie en ontwikkeling van mensen
sturen, namelijk:
1. competentie;
2. autonomie;
3. relatie.

Verdedigen
als Sergio
Ramos

Vertaald naar jeugd
voetballers en hun
coach is competentie
het gevoel dat spelers
hebben wanneer zij
iets kunnen. Auto
nomie wil zeggen
dat spelers de vrij
heid hebben om zelf
bepaalde keuzes te
maken en relatie heeft
betrekking op de band
die een speler heeft
met de trainer. Aan
gezien deze methode
vooral gericht is op
de organisatie van de
training en in mindere
mate op de rol van de
trainer, zal beschreven
worden hoe bij de
spelers een gevoel van
competentie gecreëerd
kan worden en hoe
hen door middel van
deze methode auto
nomie wordt verleend.

Gevoel van competentie
Het keuzebord kan het competen
tiegevoel van spelers versterken. Zij
kunnen namelijk zelf kiezen of ze
een oefenvorm willen doen die hen
veel uitdaging biedt, of juist een
oefening waar zij al goed in zijn en
die ze verder willen perfectioneren.
Door oefeningen op hun eigen niveau
uit te voeren, ontstaat een grotere
succesbeleving en groeit het compe
tentiegevoel.
Uit onze ervaring blijkt dat spelers
vaak kiezen voor uitdagende oefen
vormen:
Trainer (T): ‘Je geeft aan dat je vaak
datgene kiest waar je nog niet zo goed in
bent. Je kunt er ook voor kiezen om juist
iets te gaan doen waar je al heel goed in
bent. Waarom kies je daar meestal niet
voor?’
Speler (S): ‘Nou, dat is veel handiger. Om
dat alles waar je goed in bent, daar ben je
al goed in en dan is het dus heel makkelijk
voor je en dan zoek je geen uitdaging op.’
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Verlenen van autonomie
Stefanou6 beschrijft drie strategieën
om autonomie te verlenen:
1. organisatorisch;
2. cognitief;
3. procedureel.
Organisatorische autonomie heeft
betrekking op de ruimte die spelers
krijgen om aan zelf gekozen doe
len te werken: wat willen zij gaan
doen en met welke regels? Cogni
tieve autonomie houdt in dat spelers
eigenaarschap ervaren over hun eigen
ontwikkeling en procedurele autonomie
geeft spelers de vrijheid om zelf te
bepalen hoe en waarop zij beoordeeld
willen worden.
Trainingen zijn voornamelijk ont
wikkelingsgericht, van beoordeling
is tijdens een training (bijna) geen
sprake. Daarom zal er weinig aan
dacht zijn voor procedurele auto
nomie. Organisatorische- en cogni
tieve autonomie komen echter wel
nadrukkelijk naar voren. Met behulp
van het keuzebord mogen de spelers
kiezen welke oefeningen ze gaan
doen. De ene speler zal bijvoorbeeld
kiezen voor afwerken op doel, terwijl
de andere extra tijd besteedt aan het
passeren van een tegenstander.
Uit ervaring blijkt dat het verlenen
van autonomie spelers de mogelijk
heid geeft om zelf zeer gevarieerde
trainingen samen te stellen, wat
hen erg aanspreekt. Er ontstaat een
versterkt gevoel van eigenaarschap.
Een speler geeft bijvoorbeeld aan dat
hij zelf variatie in de training kan
creëren door eerst voor verdedigende
oefeningen te kiezen en daarna voor
aanvallende oefeningen:
Speler (S): ‘Bij de club doe je gewoon met
z’n allen één ding, met de hele groep. En
met het keuzebord kun je bijvoorbeeld
zelf kiezen, om eerst het verdedigen te
doen en daarna het aanvallen.’

Principe 2: Stimuleren van
reflectie
Reflecteren is een belangrijke zelf
regulatievaardigheid, maar voor veel
spelers erg lastig. Desondanks is het
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COACHING

Speler (S): ‘Als je iets tijdens de wed
strijd gewoon doet, bijvoorbeeld een
goal scoort, dan weet je dat je daar goed
in bent.’
Trainer (T): ‘Als je dingen nog minder
goed kunt, hoe kom je daar dan achter?’
Speler (S): ‘Gewoon hetzelfde, dat kun
je wel merken in de wedstrijd en dan ga
ik er gewoon met training op oefenen.’

WEEK 1 T/M WEEK 3

DE 6 OEFENVORMEN VAN RVA
Dribbelen als Messi of Scoren als Ronaldo? Geef aan waar jij al goed- en
waar je nog minder goed in bent.

HET RVA KEUZEBORD

DRIBBELEN ALS MESSI

ZELF KIEZEN WAAR JE
BETER IN WILT WORDEN!

NIET
ZO
HEEL
VAAK SOMS VAAK

> ELKE STAP DE BAL AANRAKEN>
> KIJK OVER DE BAL HEEN>

Dribbelen als Messi of Scoren als Ronaldo? Welke vaardigheden
wil jij graag beoefenen? Maak hieronder jouw keuze en geef aan
waar je aan wilt werken.

> JE WEET VAN RICHTING TE VERANDEREN

KAPPEN EN PASSEREN ALS ROBBEN
> JE MAAKT EEN SCHIJNBEWEGING>
> VERSNELLING>
> HERKENNEN VAN DE RUIMTE

PASSEN EN AANNEMEN ALS INIESTA
> JE NEEMT DE BAL MEE NAAR DE RUIMTE

>>>

een cruciale vaardigheid om de top
te bereiken.7 In een eerder artikel in
Sportgericht beschreven Van Wezel et
al.8 reeds op welke wijze een trainer
reflectie bij spelers kan stimuleren
door het systematisch stellen van
vragen. Maar hoe kan dit in de orga
nisatie van een training geïntegreerd
worden?
Callens9 toonde aan dat het geven
van meer autonomie aan studenten
in het hoger onderwijs een posi
tieve invloed heeft op de mate van
kritische reflectie. Deze doelgroep is
een geheel andere, maar desondanks
leert de praktijk dat ditzelfde ook
lijkt op te gaan voor kinderen van zes
tot dertien jaar in de sportcontext.
Volgens Rogers10 bestaat kritische
reflectie uit drie stappen:
1. vaststellen van een probleem;
2. v erzamelen van relevante infor
matie;
3. m
 aken van een plan (aan de hand
van de verzamelde informatie).
Bij het werken met het keuzebord
doorlopen de spelers deze drie
stappen. Voordat ze een keuze
maken, denken zij na over waar
ze goed en waar ze minder goed in
zijn (vaststellen van een probleem).
Vervolgens verzamelen ze relevante
informatie, waarvoor ze voorname
lijk wedstrijden als referentiekader
gebruiken. Op basis van deze infor
matie komen zij tot een plan (‘wat ga
ik trainen?’) en maken ze een keuze
op het keuzebord:

KAPPEN EN
PASSEREN
ALS ROBBEN

SCOREN
ALS
RONALDO

SPELEN
IN CAMP
NOU

VERDEDIGEN
ALS SERGIO
RAMOS

> JE PAST DE BAL HARD EN NAUWKEURIG>
> HANDELINGSSNELHEID

SCOREN ALS RONALDO
> SCOREN UIT EEN DRIBBEL>
> SCOREN UIT EEN VOORZET>

PASSEN EN
AANNEMEN
ALS INIESTA

> SCOREN VANUIT EEN AFSTANDSSCHOT

VERDEDIGEN ALS RAMOS
> JE DOET ER ALLES AAN OM DE BAL AF TE PAKKEN
> OP ARMLENGTE VAN DE TEGENSTANDER

WAAR WIL JE BETER IN WORDEN?

> STAAT IN DE VERDEDIGINGSHOUDING

SPELEN IN CAMP NOU
> JE OVERLEGT MET MEDESPELERS
> JE HELPT MEDESPELERS VERDEDIGEN
>

JE LOOPT VRIJ EN VRAAGT DE BAL

Afbeelding 2 | Enkele pagina’s uit het spelersboekje, v.l.n.r. ‘Reflecteren’, ‘Doelen stellen’
en ‘Monitoren & evalueren’.

beschrijft Laura Jonker reflecteren
als de vaardigheid om op basis van
eerdere ervaringen, met kennis van
eigen kwaliteiten en verbeterpun
ten, haalbare doelen te formuleren.
Door spelers te laten kiezen welke
oefeningen zij willen gaan uitvoe
ren, worden zij gestimuleerd om
hun eigen doelen te formuleren. Op
basis van reflectie kwam een speler
bijvoorbeeld tot de conclusie dat hij
nog moest leren om na balverlies
direct weer druk te zetten op de bal.
Hij kiest dit aspect als doelstelling
om aan te werken. Vervolgens kan
hij een plan maken om dit doel te
realiseren. Daarin zou hij kunnen
opnemen dat hij op het keuzebord
vaker de oefening ‘Verdedigen als
Sergio Ramos’ gaat kiezen, omdat
deze oefening in lijn ligt met het
gestelde doel.

Spelers extra ondersteuning
bieden

Reflectie hangt nauw samen met
de vaardigheden ‘doelen stellen’
en ‘plannen’. In haar proefschrift1

Het keuzebord kan gezien worden
als een middel om spelers impliciet
te begeleiden bij het ontwikkelen
van zelfregulerende vaardigheden.
Doordat zij zelf kiezen welke oefe
ningen zij willen gaan doen, worden
ze onbewust gestimuleerd om te
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Principe 3: Stimuleren van
doelen stellen en plannen

DRIBBELEN
ALS MESSI

reflecteren, een doel te formuleren
en een oefening te kiezen die in
overeenstemming is met het gestelde
doel (‘plannen’).
Als vaker met deze methode gewerkt
wordt, worden spelers mogelijkerwijs
ook impliciet gestimuleerd om te
monitoren en te evalueren. Tijdens
de oefeningen moeten zij hun plan
wellicht bijstellen en bij een volgende
training kunnen zij evalueren hoe de
voorgaande training is verlopen en
wat dat betekent voor de keuzes die
zij vandaag zullen maken.
Deze impliciete werkwijze om zelf
regulatie te stimuleren werkt echter
niet voor alle spelers even goed.
Sommige spelers hebben behoefte
om op een meer expliciete wijze
zelfregulatie te ontwikkelen. Deze
spelers kunnen gebruik maken van
het spelersboekje, waaruit enkele
pagina’s te zien zijn in afbeelding 2.

Aanknopingspunten voor
verdere verdieping
Naast het inzetten van het keuze
bord en het spelersboekje zijn
er meer factoren van belang om
zelfregulatie bij sporters te stimule
ren. Zo beschreef Van Yperen11 dat
een groeimindset een voorwaarde

RVA EVALUATIESCHEMA
Geef na elke training aan of jij je best hebt gedaan en hoe vaak je
deze training aan je eigen leerdoelen gewerkt?

Heb jij goed je best
gedaan? Test het hier!

INZET GETOOND

AAN DOEL GEWERKT

TRAINING 1
TRAINING 3
TRAINING 4
TRAINING 5
TRAINING 6
TRAINING 7
TRAINING 8

>>>

TRAINING 2

TRAINING 9

ZELFEVALUATIE
Geef aan of je tevreden bent over je vooruitgang en wat je voortaan
anders zou doen?

WEEK 1 T/M 3 JA / NEE

WEEK 4 T/M 6 JA / NEE

WEEK 7 T/M 9 JA / NEE

is voor effectieve zelfregulatie, voor
het geloof in het kunnen veran
deren en voor het ontwikkelen
van vaardigheden, eigenschappen
en kwaliteiten. Onderzoek heeft
herhaaldelijk aangetoond dat spelers
met een groeimindset een andere
houding aannemen ten opzichte van
onder meer inzet en training, het
aangaan van nieuwe uitdagingen en
het ontvangen van feedback. Ook is
bekend dat zij beter met tegenslagen
kunnen omgaan, een realistischer
zelfbeeld ontwikkelen en signifi
cant betere prestaties behalen op
de lange termijn.12 Daar is goed een
voorstelling bij te maken. Wanneer
een speler niet de onderliggende
overtuiging heeft dat vaardigheden,

eigenschappen en kwaliteiten ont
wikkeld kunnen worden, dan is het
reflecteren, doelen stellen en plan
nen niet betekenisvol. Daaruit volgt
dat een niet betekenisvolle leersitu
atie de motivatie van de speler, die
eerder als belangrijke voorwaarde
voor zelfregulatie werd beschreven,
ondermijnt.13
De voorwaardelijke rol van een
groeimindset om te komen tot
zelfregulatie is aanleiding om
bij O.N.S. Sneek en bij de RVA
na te gaan hoe deze mindset bij
spelers gestimuleerd kan worden.
Daarbij zal voornamelijk weer
geëxperimenteerd gaan worden met
het integreren van de verschillende
facetten van de groeimindset in
de organisatie van de trainingen.
Bijvoorbeeld door een spel te
ontwikkelen waarbij spelers tijdens
trainingen en wedstrijden allerlei
opdrachten kunnen uitvoeren die
gericht zijn op het ontvangen van
feedback, het leren omgaan met
tegenslagen, het ontwikkelen van
een realistisch zelfbeeld en het
aangaan van nieuwe uitdagingen.
De ervaring zal moeten leren of
een groeimindset op deze wijze
gestimuleerd kan worden, ongeacht
de trainer die voor de groep staat.

Aanbevelingen
Sportclubs die het belang inzien van
het stimuleren van zelfregulatie bij
jeugdspelers kunnen overwegen de
hier beschreven methode voor hun
club geschikt te maken. Eén van de
succesfactoren van deze methode
is het verlenen van keuzevrijheid,
omdat in de praktijk is gebleken dat
dit spelers stimuleert om te reflecte
ren en op basis daarvan een doel te
formuleren en een planning te maken
om dit doel te bereiken. Daarnaast
biedt de methode continuïteit, omdat
het stimuleren van zelfregulatie is
geïntegreerd in de organisatie en
daarmee in mindere mate afhankelijk
is van de directe coaching door de
trainer.
Dit alles betekent zeker niet dat een
trainer overbodig wordt. Integendeel,
de rol van de trainer blijft essentieel
en wordt misschien nog wel com
plexer, omdat hij dit proces moet
gaan begeleiden, bijvoorbeeld door
open vragen te stellen. Een volgende
stap is het integreren van de coaching
en begeleiding door de trainer met de
aanpassingen in de organisatie. Op
die manier kan een krachtige leer
omgeving worden gecreëerd, waarin
spelers de eerder genoemde vaardig
heden optimaal kunnen ontwikkelen.

Over de auteur
Douwe Jan van der Wal is oprichter van de Stichting Regionale Voetbal Academie. Daarnaast is hij werkzaam voor O.N.S. Sneek als hoofd voetbalzaken en
werkt hij op projectbasis voor het Lectoraat van het Instituut voor Sportstudies
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BOEKBESPREKING

Cruijffiaans is een bijzondere taal. Het heeft maar zo’n vijftig
jaar bestaan en miljoenen mensen hebben ernaar geluisterd,
maar er was maar één persoon die het sprak. En met de dood van
die ene spreker in 2016 stierf ook de taal een plotselinge dood.
Maar als je al die duizenden Cruijffiaanse uitspraken bij elkaar
brengt en thematisch rangschikt, kunnen we dan nog iets leren
van de voetballer, de trainer en de mens Johan Cruijff?

Cruijffiaans
Ruud Broekhuizen

In de vijftig jaar dat Johan Cruijff via
interviews, analyses en commentaren
tot ons sprak, hebben we gelachen,
gezwegen en vaak onze wenkbrauwen
gefronst. Het was raadselachtig, soms
onnavolgbaar en taalkundig nogal
eens een geitenkaas. En waar Cruijff
geitenkaas zegt als hij de Zuid-Koreaanse verdediging tijdens het WK
van 1998 analyseert (‘Bij hun op rechts
werd het een geitenkaas’), moet dat
eigenlijk gatenkaas zijn.

Groter doel
Veel uitspraken van Cruijff zijn
gedaan tijdens gesprekken en omdat
spreektaal geen schrijftaal is, heeft
de schrijver ervoor gekozen om de
taalfouten van Cruijff soms te verbeteren. Maar Rob Siekmann heeft met
Cruijffiaans nadrukkelijk geen boek
over taal geschreven. De bijna 400
bladzijden met citaten van Cruijff,
die door Siekmann overzichtelijk
zijn ingedeeld in tientallen rubrieken, variërend van ‘Over aanvallend
voetbal’ (‘Omdat ik aanvallend voetbal
speel, hoeft een aanvaller bij mij maar
vijftien meter te lopen, tenzij hij stom is
of staat te slapen’) tot ‘Over goddelijke
gerechtigheid’ (‘Ik geloof in een God,
alleen Zijn molens werken langzaam’)
hebben als groter doel om alle ideeën
van Johan Cruijff beter te kunnen
duiden en zo de zeggingskracht van
deze grote voetballer te vergroten.
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Lantaarnpaal
Toegegeven, de soms humoristische
observaties van Cruijff zetten je aan
het denken. Met zijn uitspraak over
straatvoetballers (‘Heb je wel eens een
straatvoetballer tegen een lantaarnpaal
zien botsen?’) wil hij duidelijk maken
dat je door het voetballen op straat
beter leert kijken naar belemmeringen voordat je een actie maakt.
Andere uitspraken laten meer de
mens Cruijff tot leven komen, zoals:
‘Nooit heb ik tegen grote voetballers als
Laudrup gezegd: loop je warm want er
moet gescoord worden, en dan later: ga
maar weer zitten want het staat 1-0.
Daar zijn deze voetballers te groot voor.
En daarom moest ik ze vertellen dat ze
moesten vertrekken.’.

Grasduinen
Lekker grasduinen dus in het hoofd
van een voetbalgenie. Helaas maakt
de vormgeving van het boek de
ontdekkingstocht niet zo aantrekkelijk. De citaten worden continu
onderbroken door bronvermeldingen,
de schrijver zelf voegt er lukraak een
verduidelijking of commentaar aan
toe en doet dat de ene keer tussen
haakjes en de andere keer weer
zonder.
Alles gerubriceerd en becommentarieerd hebbend komt de schrijver
tot zijn conclusies waarvan je hoopt
dat elke voetballiefhebber of trainer

er zijn voordeel mee kan doen. Een
aantal ervan zijn niet verrassend
voor de mensen die Cruijff een beetje
hebben gevolgd. Bijvoorbeeld dat
jeugdtrainers vanuit hun ervaring les
moeten geven, niet vanuit het boek
dat ze krijgen bij de opleiding. En dat
je veel aandacht moet besteden aan
buitenspelers, met name de linksbuiten, want dat zijn voetballers met de
meeste creativiteit. Zoals hij het zelf
zegt: ‘Een elftal bestaat uit tien spelers
en een linksbuiten’. Of dat het bestuur
van voetbalclubs moet bestaan uit gerenommeerde ex-voetballers, waarbij
Cruijff herhaaldelijk Bayern München
als voorbeeld stelt.

Voetbalvisie
Het alomvattende van Cruijffs voetbalvisie is volgens de schrijver samen
te vatten in twee begrippen: De Straat
en De Kleedkamer. De Straat - of een
trapveldje - is de beste leerplek voor
jonge voetballers en een club moet

dat zoveel mogelijk in ere houden.
De Kleedkamer symboliseert de
autonomie van een voetbalelftal: de
hiërarchie wordt er bepaald, de teambuilding gebeurt daar en in de kleed-

kamer wordt bepaald hoe de spelers
aan het bestuur van de club laten zien
wie er echt de baas is: de voetballer
natuurlijk. Je hoort Cruijff erachteraan zeggen: ‘Maar da’s logisch.’.

Rob Siekmann
Cruijffiaans - Uitspraken, gedachtegoed en
voetbalvisie: een thematisch totaaloverzicht
456 pagina’s
€ 24,95 (paperback) - ISBN 978-94-90951-56-6
€ 12,00 (e-book) - ISBN 978-94-90951-60-3
2010 Uitgevers

Over de auteur
Ruud Broekhuizen studeerde bewegingswetenschappen, maar is werkzaam
als journalist en programmamaker bij KRO-NCRV. Daarnaast verzorgt hij
loop- en sprinttrainingen bij diverse verenigingen en bij de Rugby Academy in
Den Haag. Verder schrijft hij scenario’s, columns, theaterstukken en bracht hij
inmiddels twee dichtbundels uit. Kijk op www.ruudbroekhuizen.nl voor meer
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(advertentie)

Onmisbaar informatieplatform
voor de zakelijke sportmarkt
Op Sport Knowhow XL vind je actuele interviews, opiniërende columns, discussies,
nieuwsberichten en achtergronden, informatie over interessante
(onderzoeks)projecten, evenementen, symposia, congressen, nieuwe publicaties
én vrijwel dagelijks nieuwe vacatures in de sportwereld.

›
›
›

Heb je tips voor de redactie en/of wil je zelf een
opiniërende en/of inhoudelijke bijdrage leveren?
Stuur je bericht naar info@skxl.nl
Wil je je net als 6.700 andere professionals die
werkzaam zijn in de sportwereld abonneren op
onze wekelijkse nieuwsbrief? Geef je op via de
homepage www.skxl.nl
Wil je als eerste weten welke vacatures er vrijwel
dagelijks in de sport bij komen? Geef je via de
homepage www.skxl.nl op voor de Vacature Alert

›
›

Wil je zelf à 59 euro een personeelsadvertentie
plaatsen? Stuur de opdracht naar vacature@
skxl.nl en je bereikt onmiddellijk zo’n 3.750
werkzoekenden
Heb je behoefte aan inspiratie om je plannen op
werkgebied te realiseren? Volg een kleinschalige
inspiratiesessie van Denktank Sport. Voor meer
informatie: info@skxl.nl
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ANATOMIE

In het eerste deel van dit tweeluik hebben we gezien wat fascie
is, waar het zit, hoe het gebouwd is en wat de functionele
consequenties hiervan zijn. In dit tweede deel kijken we naar
de rol van fascie in verschillende pathologieën en hoe we het
gezond kunnen houden.

Fascie: de grote verbinder in het
gehele lichaam
Deel 2: Pathologie, gezondheid, conclusies
en open vragen
Bart Klink

Gezien de alomtegenwoordigheid en
de integrerende functie, is het niet
vreemd dat fascie invloed heeft op
de gezondheid en bij verschillende
pathologieën betrokken is.15,31-33 Juist
doordat het fasciesysteem zoveel andere structuren met elkaar verbindt,
is het goed mogelijk dat diverse
lichamelijke klachten een oorzaak
hebben die elders ligt, of uit de fascie
zelf komen.

Pathologische veranderingen
Bij veel klachten aan het bewegingsapparaat is het aannemelijk dat het
fascieweefsel verdikt, te stijf of niet
stijf genoeg is, of dat de fascielagen
niet goed over elkaar heen glijden.
Zo zijn er aanwijzingen dat de fascie
in de onderrug (fascia thoracolumbalis, zie figuur 5) betrokken is bij
rugpijn en dat dit weefsel bij patiënten anders is dan bij mensen zonder
klachten.34
De oorzaak van spierklachten werd
van oudsher vaak vooral gezocht in
het spierweefsel zelf, maar het wordt
nu steeds duidelijker dat het omhullende fascieweefsel ook zeker een
belangrijke rol kan spelen. Het leidt
bijvoorbeeld tot meer pijn als een
fysiologische zoutoplossing wordt ingespoten in de fascie, dan in de spier
zelf, of in de huid. Chronische myo-
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fasciale pijnklachten (myofascial pain
syndrome, MPS), met vaak een lokale
focus van de pijn (‘triggerpoint’) die
verder kan uitstralen, vormen een
ander probleem waarbij het fascie
systeem mogelijk betrokken is. Over
de pathofysiologie is evenwel nog
veel onduidelijkheid en de discussie
hierover is nog volop gaande.35-36
Een oorzaak van het compartimentof logesyndroom (inspannings
gebonden pijn in het onderbeen) kan
liggen in te stijve fasciën, waarbij de
chirurgische behandeling bestaat uit
het doorklieven ervan (fasciotomie).
Ook klachten aan de aponeurosis
plantaris (fasciitis / fasciose plantaris) vormen een berucht fascie
probleem. De stijfheid van de hamstrings37 en de m. gastrocnemius38
blijkt hierbij een rol te spelen, wat
vanuit het idee van myofasciale
ketens (al deze structuren zijn onderdeel van de SBL) goed te begrijpen
valt.
Ook bij chronische nekklachten en bij
een ‘frozen shoulder’ (periarthritis
humeroscapularis) speelt fascie een
belangrijke rol. Daarnaast bespreken
Wilke et al.33 nog een aannemelijke
rol voor fascie bij liesklachten, bij het
impingement syndroom (schouder)
en bij het iliotibiale bandsyndroom
(knie).

belasting essentieel
is voor de gezondheid
van het fasciesysteem.40 De onder
liggende remodellering
door (myo)fibroblasten
kost uiteraard tijd, dus
de belasting moet langzaam opgevoerd worden. Geschat wordt dat
in een gezond lichaam
elk jaar de helft van de
collagene vezels wordt
vervangen. Significante
Figuur 6 | Schematische weergave40 van collageen
structurele verandesynthese en -afbraak. Na een fysieke belasting nemen beide
ringen moeten daarom
toe. In de eerste 24-36 uur resulteert dit in een netto verlies
gezocht worden in een
van collageen, daarna krijgt de synthese de overhand.
tijdspanne van maanden tot jaren.
De remodellering na
Ook bij diverse klachten die niet
een belasting wordt evenwel snel in
direct met het bewegingsapparaat te
werking gezet. Peesonderzoek heeft
maken hebben, lijkt een rol te zijn
laten zien dat in de eerste 24 uur
15
weggelegd voor fascie. Stecco et al.
na belasting afbraak van weefsel de
bespreken onder andere lymfoedeem,
overhand heeft en dat de synthese
diverse veneuze aandoeningen en de
pas tussen 24 en 48 uur na afloop de
weerstand in perifere arteriën, wat
overhand krijgt, waarmee het weefsel
onder andere invloed heeft op de
dus weer sterker wordt (zie figuur 6).
thermoregulatie. Ook blijkt de fascie
Het is dus niet alleen het spierweefsel
onder de voet bij diabetici verdikt te
dat voldoende herstel(tijd) nodig
zijn en zijn er (uit proefdieronderheeft na een training!
zoek) zelfs aanwijzingen dat fascie
De collagene en elastische vezels
betrokken is bij kanker.39
worden zodanig aangelegd dat ze de
Bij al deze problemen waarbij fascie
krachten het beste kunnen opvangen.
een rol lijkt te spelen, is nader onderGezonde fascie is hierdoor stijf of
zoek nodig om de al dan niet causale
juist elastisch waar het nodig is. Ook
verbanden verder op te helderen:
kunnen gezonde fascielagen goed
zorgen klachten voor veranderingen
in (myo)fascie, of andersom? Of zijn
beide het gevolg van nog een andere
oorzaak?

over elkaar heen bewegen, waardoor
bewegingen niet beperkt worden. Het
moge duidelijk zijn dat een gebrek
aan (stevige) beweging de kwaliteit
van de fascie achteruit zal doen gaan.
Immobiliteit zorgt er namelijk voor
dat fascieweefsel niet meer functioneel, maar min of meer willekeurig
wordt aangelegd (zie figuur 7), wat
functieherstel in de weg zal staan.41
Ook verklevingen (adhesies) tussen
verschillende fascielagen belemmeren
het onderling glijden en kunnen zo
voor functiebeperking zorgen.
Om fascie gezond te houden of te
krijgen, is dus een juiste belasting
nodig. Traditionele krachttraining
zorgt hier ten dele voor, met name
door het overdragen van krachten op
het deel van het fasciesysteem dat in
serie met de spiervezels verbonden
is. Langzaam uitgevoerde kracht
training zorgt weliswaar voor belasting, maar benut niet de elastische
eigenschappen van het fasciesysteem.
Explosieve bewegingen doen dat wel
- de explosiviteit wordt juist mede
mogelijk gemaakt door de elasticiteit
van het fasciesysteem, bijvoorbeeld
bij zogeheten counter movements. Bij
deze bewegingen, die voorafgaan aan
en tegengesteld zijn aan de eigenlijke
beweging, zoals het inveren voor een
sprong, wordt het fasciesysteem op
rek gebracht. De daarbij opgeslagen
elastische energie komt extra vrij bij
de daarop volgende bedoelde bewe-

Fasciale fitheid
Gezonde fascie draagt niet alleen
krachten zo optimaal mogelijk over,
maar voorkomt ook niet-functionele
bewegingsbeperkingen. Daarnaast
speelt fascie een rol bij algehele
gezondheid en pijnvrij bewegen.
Iedereen is dus gebaat bij gezonde
fascie en een sporter is dat zeker.
Fascie adapteert aan wat ervan
gevraagd wordt, net als veel ander
weefsel. Dit betekent dat een juiste

Figuur 7 | Collageenvezels in een normaal belaste spier (links) en een geïmmobiliseer
de spier (rechts). Links is de functionele ruimtelijke oriëntatie van de afzonderlijke vezels
duidelijk herkenbaar, rechts is dat niet meer het geval (overgenomen uit: Järvinen et al.41).
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ging, waardoor deze extra krachtig
en snel kan worden uitgevoerd. Dit
is bij veel sportonderdelen (springen,
werpen, slaan, schieten) vaak essentieel. Ook bij vechtsporten en veel
dansvormen speelt dit een belangrijke
rol. Trainen met bewegingen die zo’n
elastische component bevatten bevordert de elastische eigenschappen van
het fasciesysteem.
De elasticiteit van het fasciesysteem
dat in serie staat met het spierweefsel
heeft ook invloed op de kracht-lengte-
relatie van de spieren.42 In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden,
verandert de sarcomeer bij een ‘isometrische’ contractie dus wel degelijk van
lengte. Bij dynamische (concentrische/
excentrische) contracties komt een
deel van de lengteverandering voor
rekening van het fascieweefsel en zal
het spierweefsel dus evenredig minder
van lengte veranderen.

Spons
Gezonde fascie bestaat voor ongeveer
twee derde uit water, dus een goede
hydratatie is ook voor fascie van
belang. Door een soort sponswerking
zorgt mechanische belasting (druk,
trek) op het weefsel voor verversing
van het vocht in de fascie: onder belasting wordt er vocht uit het weefsel
geperst en als de belasting verdwijnt,
wordt dit vocht weer terug aan
gezogen. Deze verversing is belangrijk omdat het extracellulaire vocht
voedingsstoffen en afvalstoffen bevat,
die respectievelijk aan- en afgevoerd
moeten worden.

f ascieweefsel, zoals hierboven al
besproken is.
Myofascial release
De afgelopen jaren is er veel aandacht
gekomen voor (self-)myofascial release
(MFR). Hierbij masseert een behande
laar, of de persoon zelf (bijvoorbeeld
met een foamroller), het myofasciale
weefsel. In Sportgericht is hier recentelijk nog over geschreven door Renée
de Vries.43 Ondertussen is duidelijk
dat met MFR (in ieder geval tijdelijk)
de mobiliteit vergroot kan worden,
zonder het nadelige effect op de prestatie dat wel vaak wordt gevonden bij
statisch rekken.
Over het mechanisme achter MFR zijn
in de afgelopen jaren verschillende
ideeën geopperd.44 De naam suggereert dat het weefsel losser gemaakt
kan worden, maar dat lijkt onwaarschijnlijk gezien de zeer grote krachten
die daarvoor nodig zouden zijn. Andere lokale effecten, zoals een verbeterde
doorbloeding en hydratatie van het
weefsel, spelen mogelijk een rol, maar
kunnen de globale effecten niet verklaren. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat
pijnklachten in het ipsilaterale been
verminderen bij MFR van het contralaterale been. Hetzelfde geldt voor
effecten op de maximale bewegingsuitslag (ROM). Dit suggereert een
werking via het zenuwstelsel, wat goed

aansluit bij de rijke innervatie van het
fascieweefsel. Het mechanisme achter
MFR moet dus nog verder opgehelderd worden.
Het effect van MFR op chronische
klachten aan het bewegingsapparaat
heeft tot nu toe nog weinig overtuigende evidentie laten zien, maar er is
ook nog maar weinig kwalitatief goed
onderzoek uitgevoerd.45
Yoga
Yoga kan ook bijdragen aan fasciale fitheid. Vele traditionele yogahoudingen
(asana’s, zie figuur 8 voor een voorbeeld) stretchen myofasciale ketens.21
Daarnaast moeten de verschillende
fascielagen bij het uitwerken en
afwisselen van de h
 oudingen flink
langs elkaar glijden. Ook hebben de
stretches invloed op de hydratatie van
het fascieweefsel (zie hierboven).
Afhankelijk van het soort yoga worden
houdingen lang of kort vastgehouden,
of juist in een vloeiende beweging
uitgevoerd. De mate waarin de spieren
moeten bijdragen, verschilt ook tussen
de yogavormen. Bij yin-yoga bijvoorbeeld worden houdingen lang (3-5
minuten) vastgehouden en worden de
spieren zo veel mogelijk ontspannen,
waardoor de rek vooral op het fasciesysteem komt. Als de houdingen (of
bewegingen) met aandacht worden
uitgevoerd, kan de informatie uit de

Invloed op fascie
Sinds duidelijk is geworden hoe belangrijk gezonde fascie is, wordt ook
steeds meer aandacht besteed aan het
beïnvloeden ervan. Sommige technieken daarvoor zijn al eeuwenoud,
andere zijn recentelijk ontwikkeld.
Ik sta kort stil bij twee veel gebruikte
manieren waarmee getracht wordt
de fascie te beïnvloeden. Naast deze
beide manieren heeft uiteraard elke
belasting op het fasciesysteem (of
een gebrek daaraan!) invloed op het

Figuur 8 | Voorbeeld van een yogahouding: de ‘Omlaag kijkende hond’.
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vele sensoren in het fascieweefsel
bijdragen aan een verbeterd lichaams
besef. Vooral de rustige vormen van
yoga kunnen hiermee een mooie
afwisseling zijn van reguliere sporttrainingen, die vaak veel van het
spierweefsel vragen.

Conclusies en open vragen
Met recht kan gesteld worden dat de
traditionele opvattingen over de bouw
en werking van het bewegingsapparaat
te simpel zijn en bijgesteld moeten
worden. Het fasciesysteem is alom
tegenwoordig, integreert het lichaam
en is het grootste sensorische orgaan
dat we hebben. Spieren dragen hun
krachten niet alleen over via pezen
naar botten en functioneren mechanisch niet geheel onafhankelijk van
elkaar.
Over de grootte van deze effecten en
hun relevantie voor gezond bewegen
en sporten is evenwel nog een hoop
onzeker. Dit geldt ook voor de rol van
fascie bij tal van klachten aan het bewegingsapparaat. Het onderzoeksveld
kent veel richtingen en met dit artikel
heb ik slechts gepoogd een tipje van de
sluier over een deel van deze facetten
op te lichten. Wie meer wil lezen, kan
in het kader enkele boeken vinden die
meer achtergrond bieden.

Hype?
Bij een jong wetenschapsveld is het
soms lastig om gedegen feiten van
speculatie te onderscheiden. Er lijkt

een ware hype rond fascie te zijn ontstaan, inclusief specifieke behandelmethoden en -hulpmiddelen, wat het
belang van een kritische houding extra
groot maakt. Ondanks dat er nog
maar weinig met zekerheid is vastgesteld, vormen de bevindingen uit het
fascie-onderzoek echter genoeg reden
om veel traditionele opvattingen over
bewegen, beweegklachten en zelfs
algehele fysieke en mentale gezondheid nog eens kritisch tegen het licht
te houden.

lijke gezondheid en andersom?
-W
 at is het werkingsmechanisme van
(self-)myofascial release (MFR)?

Verder lezen?
Dit artikel biedt slechts een beknopte
inkijk in wat er de laatste jaren
bekend is geworden over fascie.
Voor wie meer wil weten, zijn er de
nodige boeken beschikbaar die meer
informatie verschaffen. De meest
uitgebreide bundel over alle facetten

Vragen
Ik sluit af met enkele vragen die de komende jaren nog (verder) beantwoord
moeten worden:
- Hoe groot is de rol van myofasciale
krachtoverdracht bij bewegen en
wat is de relevantie voor de sport
praktijk?
- Welke rol speelt fascie bij het
ontstaan van klachten aan het
bewegingsapparaat?
- Wat is de rol van fascie bij andere
organen dan die van het bewegingsapparaat, zoals de spijs
verteringsorganen, het hart en de
longen (en klachten/ziektebeelden
daaraan)?
- Welke rol heeft fascie op de geeste

van fascie is momenteel nog die van
Schleip et al.14. Volgend jaar wordt
daarvan de tweede editie verwacht.
Ook het boek van Myers21 bevat,
naast een uitgebreide behandeling
van de myofasciale ketens, veel
achtergrondkennis over fascie. De
atlas van Carla Stecco1 bevat veel
informatie over de bouw van het
fasciesysteem en heeft tevens vele
prachtige kleurenfoto’s. De bundel
onder redactie van Schleip & Baker46
biedt specifiek informatie over fascie
in relatie tot bewegen en sport. Voor
wie het graag bij de Nederlandse taal
wil houden is het bindweefselboek
van De Morree2 een goede inleiding.

Over de auteur
Bart Klink is bewegingstechnoloog en bewegingswetenschapper. Op dit
moment werkt hij als docent trainingskunde en conditietraining op het CIOS
Haarlem-Hoofddorp.
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Ze zijn innovatief én controversieel, de hardloopschoenen (ook
wel ‘superstappers’, ‘springveerschoenen’, ‘wondersloffen’
en ‘valsspeelschoenen’ genoemd) waarmee Nike de afgelopen
jaren de marathonwereld op zijn kop heeft gezet. Wat maakt
de schoenen zo uniek? Bewegingswetenschapper Wouter
Hoogkamer, tester van het eerste uur: ‘Een gouden combinatie
van dempend schuim en een gebogen koolstofplaat.’

De hardloopschoenrevolutie
Jurgen van Teeffelen

Vijf jaar geleden krijgt Hoogkamer
van zijn toenmalige begeleider prof.
Rodger Kram een paar witte sport
schoenen in zijn handen gedrukt:
prototypes van het nieuwe schoeisel
dat Nike in het kader van het ambi
tieuze ‘sub 2 project’ heeft ontwik
keld. Zo op het eerste oog zijn het
doodnormale sportschoenen: wit,
met aan de zijkant een donkerblau
we swoosh, het kenmerkende logo
van de fabrikant. Alleen de zool, die
is opvallend dik.

ten wanneer ze blootsvoets op een
loopband liepen die was beplakt met
het dempende materiaal dat ook in
de tussenzool van een bepaald type
hardloopschoen van Nike zat. Maar
die energiebesparing trad niet op
wanneer diezelfde atleten op dat
type schoenen versus blootsvoets
renden, waarschijnlijk omdat het ge
wicht van de schoenen het voordeel
van het dempende materiaal teniet
deed.’1

Verrast

Deze bevinding van Krams groep
leverde een nieuw stukje van de puz
zel waarop wetenschappers al tien
tallen jaren hun tanden stuk beten:
geeft het lopen op schoenen met
demping in de zool nu wel of niet
energetisch voordeel? Afgaande op
de bestaande literatuur kan het ant
woord op deze vraag alle kanten op.
Het hangt onder meer af van de ge
teste schoen en het materiaal in de
zool. Bovendien speelt het gewicht
van de schoen vaak door de resul
taten heen. De stelregel is dat iedere
100 gram extra aan schoengewicht
het zuurstofverbruik al gauw met
1% verhoogt.2 Dit verklaart de con
clusie van een meta-analyse dat het
energieverbruik tijdens blootsvoets
lopen vaak voordeliger is dan met
schoenen aan en dat alleen mini
malistische lichtgewicht schoenen

81 seconden tot 2:14:04.

Aan Kram (naast zijn baan als
hoofd van het ‘Locomotion Lab’
van de Universiteit van Colorado
in Boulder tevens adviseur van het
Amerikaanse sportschoenencon
cern) is gevraagd om de schoenen
in zijn laboratorium te testen. Het
lijkt hem een mooie klus voor Hoog
kamer, die dat jaar als post-doc bij
hem begonnen is. Het verrast de
Nederlander in eerste instantie, zo
vertelt hij vijf jaar later vanuit zijn
huidige kantoor op de Universiteit
van Massachusetts in Amherst, waar
hij sinds vorig jaar assistant professor is: ‘Rodger was onder meer naar
Nike gegaan omdat we geld nodig
hadden voor een vervolgstudie die
we wilden opzetten. Een jaar eerder
hadden collega’s namelijk laten zien
dat atleten minder energie verbruik
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Tijdens de Chicago Marathon op
13 oktober 2019 verbeterde Brigid
Kosgei, lopend op de Nike Vaporfly
NEXT%, het legendarische wereldrecord
op de marathon van Paula Radcliffe
(2:15:25, 13 april 2003, London) met

Ballast

geen verschil geven ten opzichte
van b
 lote voeten.3 Aan de andere
kant laat het ook zien dat dempend
materiaal in de schoenzool wel dege
lijk een energiebesparing tijdens het
lopen kan geven.
In een studie uit 2012 vergeleken
Kram en collega’s het energiever
bruik tijdens lopen op een loopband
mét en zonder schoenen van 150
gram aan, terwijl ze de voeten/
schoenen verzwaarden met loden
strips van 150, 300 of 450 gram.2
Voor beide condities leidde de extra
ballast tot een toename van het
zuurstofverbruik met 1% per 100
gram. Maar bij eenzelfde totaalge
wicht aan de voeten was het zuur
stofverbruik met schoenen aan wel
3 tot 4% lager dan zonder schoenen
aan.
Deze experimentele bevindingen
leveren een interessante uitdaging
op voor schoenfabrikanten: ontwerp
een hardloopschoen waarvan de
zool is gemaakt van materiaal dat
meer energiewinst oplevert dan
het energieverlies door het (extra)
gewicht van de schoen.

Speciale loopband
Dat hier mogelijkheden liggen, laten
studies zien waarin de demping
van de ondergrond of de loopband
waarop men rent wordt gemanipu
leerd. Onderzoekers van Harvard
bouwden een speciale loopband met
een oppervlak waarvan de stijfheid
gevarieerd kon worden van 75,4
tot 945,7 kN/m.4 De 12½-voudige
afname in stijfheid ging gepaard
met een energiebesparing tijdens
het rennen van maar liefst 12%. Een
enorm effect, dat Hoogkamer aan
het denken had gezet: ‘Het lijkt erop
dat het energieverlies tijdens lopen
op een dempende ondergrond of
schoen beperkt blijft omdat er min
der spieren geactiveerd hoeven te
worden om schokken op te vangen,
zoals dat tijdens blootsvoets
lopen op een harde ondergrond
wel gebeurt. Je kan ‘luier’ lopen,
simpel gezegd. Alleen was dit in de

studies die gedaan waren nog niet
aangetoond. Om hier meer inzicht
in te krijgen wilden we met EMG,
krachtmetingen en video aan de
slag, terwijl we proefpersonen op
een stevige loopband zouden laten
rennen waarop we verschillende
soorten dempend materiaal konden
bevestigen, zoals in de vorige studie
in het lab was gedaan. Alleen was
de loopband die we hadden hier
niet geschikt voor, dus hadden we
onze hoop gevestigd op een extra
geldpotje van Nike.’

Geheime schoenen
Als Hoogkamer dus een goed
gehumeurde Kram tegenkomt na
diens bezoek aan het hoofdkwartier
van de firma in Beaverton, denkt
hij aan de slag te kunnen. Dat
blijkt te kloppen, zij het met de
witte schoenen die Kram hem over
handigt. Hij heeft ze bij de fabrikant
al even aangetrokken en ze lopen
fantastisch. Kram is nieuwsgierig
wat deze geheime schoenen tijdens
labmetingen zullen laten zien. De
zool is gemaakt van het thermo
plastische elastomeer PEBA (polyether block amide), door de fabrikant
omgedoopt tot ‘ZoomX’ schuim.
Het materiaal geeft aan de ene kant
heel erg mee, wat van belang is voor
het opslaan van energie tijdens het
neerkomen op de grond, maar is aan
de andere kant bijzonder veerkrach
tig, waardoor tijdens de afzet van de
loper efficiënt energie teruggegeven
kan worden. PEBA is bovendien zeer
licht spul, waardoor de schoenen
ondanks hun dikke zool (31 mm ter
hoogte van de hiel) slechts 200 gram
wegen.

Koolstofplaat
Maar er is meer dan alleen het lichte
schuim. In het midden van de zool
is over de hele lengte van de schoen
een gebogen, lepelvormige koolstof
tussenplaat toegevoegd. Hoogkamer
weet dat zo’n stijve plaat in eerder
onderzoek gelinkt was aan een
energiebesparing van rond de 1%,
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mogelijk omdat deze de hefboom
werking van de voet bij het hard
lopen versterkt. Hij is snel akkoord
met de veranderde onderzoeksplan
nen: ‘Ik zag meteen mogelijkheden
om de invloed van de schoen op het
energieverbruik eens echt grondig te
bepalen. Niet bij één loopsnelheid,
zoals alle studies tot dusver gedaan
hadden, maar bij meerdere snelhe
den en voor verschillende schoenen.
Er was genoeg budget om een ruim
aantal proefpersonen op te nemen
in de studie en die ook nog eens
financieel te compenseren.’

4%
Hoogkamer gaat aan de slag. Wan
neer de studie5 twee jaar later, in
het najaar van 2017, wordt gepubli
ceerd, geven de resultaten het lang
verwachte antwoord op de vraag die
al een tijdje door de hardloopwereld
gonst: wat is er zo speciaal aan de
schoenen waarop zoveel Nike lopers
tegenwoordig hun successen beha
len? Het podium van de Olympische
marathon in Rio de Janeiro (2016)
was geheel gevuld met dragers van
het nieuwe schoeisel en ook de
recente winnaars van de grote mara
thons vielen op door hun schoeisel
met die dikke zolen. De fabrikant
heeft de schoenen de naam Vaporfly
gegeven en ze van kekke zomerse
kleurtjes voorzien, maar het zijn
verder gewoon dezelfde schoenen
die Hoogkamer heeft onderzocht.
De onderzoeksresultaten geven
aan dat de schoenen inderdaad
baanbrekend zijn. Want waar in
vorige studies toevoegingen aan
schoenzolen hoogstens een margi
naal energetisch voordeel lieten
zien, blijkt het zuurstofverbruik op
de Vaporfly gemiddeld 4% lager te
zijn ten opzichte van twee andere
schoenen die in eerder onderzoek
reeds als ‘zuinig’ uit de bus waren
gekomen: de Zoom Streak 6 (Nike)
en de Adizero Adios Boost 2 (Adi
das), schoenen waar in 2015 nog
de gehele top 10 van de marathon
wereld op liep. Het is de belangrijk
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het rennen op de schoen vergeleken
met rennen op spikes van slechts
128 gram (Nike Zoom Matumbo
3) en bleek de loopeconomie nog
steeds 2,6% beter op de 75 gram
zwaardere Vaporfly’s. De auteurs
concluderen dan ook dat de Vaporfly
ook op de atletiekbaan een goede
optie is.

Gouden combinatie

Figuur 1 | Hoogkamer en collega’s voerden mechanische tests uit op drie schoen
modellen: v.l.n.r. de Nike Zoom Streak 6 (NS), de Adidas Adizero Adios BOOST 2 (AB) en
het Nike prototype (NP) dat later tot Vaporfly 4% gedoopt zou worden. De curves tonen de
vervorming (x-as) en de energieteruggave tijdens een verticale tussenzoolbelasting met een
piekkracht van ~ 2000 Newton en een contacttijd van ~ 185 ms. Door de verticale kracht
vervormt de tussenzool van de schoen (bovenste curve in elke grafiek). Als de kracht weer
afneemt, veert de tussenzool terug (onderste curve in elke grafiek). De gebieden tussen de
beide curves geven de mechanische energie (J) aan die verloren is gegaan als warmte. De
gebieden onder de onderste curves vertegenwoordigen de hoeveelheid elastische energie
(J) die door de tussenzool wordt teruggegeven.

ste conclusie wanneer Hoogkamer
de loopeconomie van 18 topatleten
(10 km onder de 31 minuten) bij
drie verschillende submaximale
snelheden (14, 16 en 18 km/u)
op de loopband heeft vergeleken.
Prompt wordt aan de naam Vapor
fly ‘4%’ toegevoegd. Hoogkamer:
‘Nike wist dat voor Eliud Kipchoge
een energiewinst van 3% nodig was
om het toenmalige wereldrecord
van 2.02.57 van Dennis Kimetto te
verbreken. Die 4% die wij vonden
was daarom boven verwachting. Dat
getal wilden ze wel op hun schoen
plakken.’
Dat iedere procent energiewinst die
een schoen geeft tot een betere uit
slag leidt, had eerder onderzoek van
Hoogkamer al duidelijk gemaakt:
door te spelen met het schoen

gewicht liet hij zien dat een toe
name van de loopeconomie samen
gaat met een betere tijd op een 3000
meter.6 Een energievoordeel van 4%
maakt het voor absolute toplopers
mogelijk om bijna 3,5% van hun
marathontijd af te snoepen, zo is de
schatting.5
In die 4% energiebesparing is het
gewichtsvoordeel van de Vaporfly
ten opzichte van de Adidas schoen
waarop Kimetto in 2014 zijn wereld
record liep nog niet eens verdiscon
teerd, geeft Hoogkamer aan. ‘De
Vaporfly is 50 gram lichter, maar
daar hebben we tijdens onze metin
gen voor gecorrigeerd door er loden
kogeltjes aan vast te maken.’ Hoe
efficiënt het lopen op de Vaporfly is,
blijkt ook uit een studie7 die werd
gepubliceerd in 2019. Daarin werd
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Een schoen waarop je 4% efficiën
ter kunt lopen: wat is het geheim?
Hoogkamer tast ook nog grotendeels
in het duister, zo moet hij toegeven.
‘Natuurlijk lieten eerdere studies al
zien dat bepaald dempingsmateriaal
of de toevoeging van een koolstof
plaat het energieverlies tijdens het
hardlopen wat kan inperken, maar
dan praat je over een winst van 1%.
Dat is niks vergeleken met wat de
Vaporfly laat zien. Het is de gouden
combinatie van het ZoomX schuim
en de koolstofplaat die het ver
schil maakt. Helaas konden wij de
afzonderlijke bijdrage van die twee
componenten niet ontrafelen in onze
studie. Van meet af aan hebben we er
bij de fabrikant op aangedrongen ons
een schoen te geven met alleen het
schuim in de zool bijvoorbeeld, maar
dat kon niet. Ik heb zelf nog gepro
beerd om de plaat eruit te peuteren,
maar dat was onbegonnen werk.’
In een mechanische test (zie figuur
1) weten Hoogkamer en zijn colle
ga’s het krachtenprofiel dat een
loper tijdens het rennen met een
snelheid van 18 km/u in verticale
richting op de grond uitoefent, na te
bootsen.5 Niet alleen blijkt de zool
van de Vaporfly twee keer zo ver te
worden ingedrukt en op die manier
meer energie tijdens de landing
op te kunnen slaan, ook wordt die
energie vervolgens tijdens de afzet
met minder verlies teruggegeven.
Het resultaat: een twee keer zo grote
energieteruggave met de Vaporfly
ten opzichte van de twee andere
schoenen in het onderzoek. Daar
naast blijkt de Vaporfly in longitu
dinale richting dubbel zo stijf als de

andere schoenen. De fabrikant heeft
dus goed werk afgeleverd, aldus
Hoogkamer: ‘In het verleden waren
fabrikanten vooral bezig met het zo
licht mogelijk maken van de schoen.
Dat uitgangspunt heeft Nike los
gelaten, hoewel het ZoomX schuim
uiteindelijk natuurlijk wel superlicht
is. Verder was het probleem bij het
ontwerpen van een stijvere schoen
met een koolstofplaat altijd, dat je
het vaak lastiger maakt voor de enkel
en de kuit als je de voet wilt helpen.
Door de kromming van de tussen
plaat, die voorheen meestal plat was,
in de dikkere zool krijg je een stijve
schoen bij de voet zonder problemen
voor enkel en kuit.’
Hoe deze mechanische slimmig
heden nu precies doorwerken
naar een betere loopeconomie is
nog steeds niet volledig duidelijk.
Wanneer Hoogkamer en collega’s de
reactiekrachten tijdens het grond
contact bekijken, zien ze weliswaar
een hogere piek in de verticale
kracht, een lagere pasfrequentie
en een langere contacttijd voor de
Vaporfly ten opzichte van een ander
model, maar deze verschillen zijn
in de orde van 0,5-1,0 procent en
kunnen slechts 20% van de variantie
in energieafname van de Vaporfly
ten opzichte van de andere schoen
verklaren.5

Ophef
De revolutionaire schoenen zijn
niet door iedereen met open armen
ontvangen. Liefhebbers van het pure
hardlopen spreken over ‘springveren’
en atleten die het op schoenen van
een ander merk moeten doen over
‘schoendoping’. Hoogkamer knikt:

‘Rodger zei laatst nog: “Wanneer
wij onze studie niet hadden gedaan,
was deze hele discussie er misschien
nooit geweest”.’ De Zuid-Afrikaanse
bewegingswetenschapper Ross
Tucker maakt zich daarbij vooral
zorgen over de grote variatie tussen
atleten. Het gerapporteerde energie
voordeel van 3-4% in de drie studies
die inmiddels gepubliceerd zijn5,7,8 is
een gemiddelde: sommige proefper
sonen lijken amper te profiteren van
de Vaporfly, andere juist veel meer.9
Hoogkamer pareert de kritiek: ‘Laat
ik het eens omdraaien: misschien
hadden de atleten die nu minder
goed reageren op de Vaporfly juist
weer minder nadeel op hun oude
schoenen in vergelijking met de
lopers die nu meer profijt hebben.
Zwaardere lopers zijn op minimalis
tische schoenen ook in het nadeel
vanwege hun gewicht. In onze studie
deden alle 18 proefpersonen het
uiteindelijk beter op de Vaporfly,
maar ik had wel het idee dat het voor
sommigen langer duurde om aan de
schoenen te wennen.’
Hiellanders lijken iets meer energie
voordeel te hebben op de Vaporfly, zo
blijkt als de gemeten respons wordt
uitgesplitst naar het type voetlan
ding.5 Een uitgebreidere biomechani
sche analyse van hiellanders laat zien
dat de heup en knie niet anders gaan
bewegen wanneer op de Vaporfly

wordt gelopen, maar dat de beper
king van het energieverlies dankzij
de tussenplaat vooral optreedt bij de
enkel en het metatarsophalangeale
gewricht.10

Opvolgers
Intussen is de Vaporfly 4% opgevolgd
door de Vaporfly NEXT% (waar
op Brigid Kosgei naar een nieuw
wereldrecord op de marathon bij
de vrouwen snelde) en de Alphafly
NEXT% (waarop Eliud Kipchoge
-onofficiëel - de marathon binnen de
twee uur liep). Ook heeft de wereld
atletiekbond begin dit jaar regels
gesteld aan de hardloopschoen: de
zool mag niet dikker zijn dan 40
mm en mag maximaal één koolstof
tussenplaat bevatten. Bij gebrek aan
wetenschappelijke studies is nog
onbekend wat het energievoordeel
van de nieuwere modellen is en waar
het woord ‘NEXT’ dus naar verwijst.
Ook Hoogkamer weet het niet,
want na het witte prototype van
de Vaporfly heeft Kram hem geen
andere geheime Nike schoen meer
gegeven om te testen. Behalve dan
voor hemzelf: Hoogkamer mocht
een tijdje als zogeheten weartester de
NEXT modellen aan zijn voeten doen
wanneer hij in zijn vrije tijd ging
hardlopen. En? Opnieuw een revolu
tie? ‘Ze renden lekker. Meer kan ik er
niet over zeggen.’
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1. Tung KD, Franz JR & Kram R (2014). A test of the metabolic cost of
cushioning hypothesis during unshod and shod running. Medicine & Science in
Sports & Exercise, 46 (2), 324-329.
2. Franz JR, Wierzbinski CM & Kram R (2012). Metabolic cost of running
barefoot versus shod: is lighter better? Medicine & Science in Sports & Exercise,
44 (8), 1519-1525.
3. Cheung RT & Ngai SP (2016). Effects of footwear on running economy in
distance runners: A meta-analytical review. Journal of Science and Medicine in
Sport, 19 (3), 260-266.
4. Kerdok AE et al. (2002). Energetics and mechanics of human running on
surfaces of different stiffnesses. Journal of Applied Physiology, 92 (2), 469-478.
5. Hoogkamer W et al. (2018). A comparison of the energetic cost of running in
marathon racing shoes. Sports Medicine, 48 (4), 1009-1019.

6. Hoogkamer W et al. (2016). Altered running economy directly translates to
altered distance-running performance. Medicine & Science in Sports & Exercise,
48 (11), 2175-2180.
7. Barnes KR & Kilding AE (2019). A randomized crossover study investigating
the running economy of highly-trained male and female distance runners in
marathon racing shoes versus track spikes. Sports Medicine, 49 (2), 331-342.
8. Hunter I et al. (2019). Running economy, mechanics, and marathon racing
shoes. Journal of Sports Sciences, 37 (20), 2367-2373.
9. https://sportsscientists.com/2020/02/running-shoe-tech-the-emperorsclothes-and-the-issues-for-the-integrity-of-running/
10. Hoogkamer W, Kipp S & Kram R (2019). The biomechanics of competitive
male runners in three marathon racing shoes: a randomized crossover study.
Sports Medicine, 49 (1), 133-143.

Sportgericht nr. 3 | 2020 - jaargang 74

35

INSPANNINGSFYSIOLOGIE

Voor een goed trainingseffect van een cardiovasculaire (duur)
inspanning is het belangrijk dat de training op de juiste
intensiteit wordt uitgevoerd. Een percentage van de geschatte
maximale hartslag en de praattest zijn veel gebruikte methodes
om de intensiteit van de inspanning te bepalen. Maar zijn deze
wel nauwkeurig?

Geschatte maximale hartslag en
Praattest
Nauwkeurige methodes voor bepalen
cardiovasculaire inspanningsintensiteit?
Cardiovasculaire training - ook wel
bekend als duurinspanning - is een
belangrijk onderdeel van de behandeling in de (sport)fysiotherapeutische
praktijk en ook populair als sport in
de vorm van onder andere hardlopen
en fietsen. De intensiteit waarop
duurinspanning wordt uitgevoerd
is een belangrijke factor voor optimale adaptaties, maar ook voor
het blessurerisico. Het is dan ook
belangrijk om de intensiteit van een
duurinspanning goed voor te schrijven en te monitoren.

Foto: Shutterstock

Bas Van Hooren

Bij veel methoden om de gewenste intensiteit van een duurinspanning voor te schrijven
moet eerst een maximale inspanningstest worden afgenomen.
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Methodes voor intensiteits
bepaling
Er zijn veel verschillende methodes waarmee de intensiteit van een
duurinspanning voorgeschreven
kan worden. Voor veel methodes is
het nodig om eerst een maximale
inspanningstest uit te voeren, zodat
de waarden voor variabelen als de
maximale zuurstofopname (VO2max),
het maximale geleverde vermogen
(Pmax), de maximale hartslag (HRmax)
of de ventilatoire drempel (VT) cq.
lactaatdrempel (LT) bekend zijn.
Deze waarden kunnen vervolgens
gebruikt worden om de intensiteit
van de inspanning voor te schrijven,
relatief ten opzichte van een bepaalde
drempel of maximale waarde. Zo kan
een hardloper worden geadviseerd om
het grootste deel van zijn trainingen
uit te voeren op een hartslag die ligt
tussen 60-75% van de maximale
hartslag, omdat deze intensiteit
1) goed volgehouden kan worden,
2) voldoende hoog is voor adaptaties
en 3) doorgaans ook geen te hoog
blessure risico geeft.1,2
Hoewel deze methodes bruikbaar zijn
om een relatieve intensiteit voor te
schrijven, worden ze in de trainingswereld, de fitness of de klinische
praktijk niet op grote schaal gebruikt,
omdat een maximale inspanningstest
niet altijd uitgevoerd kan worden.

Zeker niet wanneer dit herhaaldelijk
moet gebeuren vanwege mogelijke
adaptaties. Wegens deze beperkte
bruikbaarheid van methodes die een
maximale inspanningstest nodig
hebben, is er steeds meer interesse
gekomen in alternatieven zonder
de noodzaak om eerst een maximale inspanningstest af te nemen.
Twee populaire voorbeelden zijn
1) de intensiteit ten opzichte van
een geschatte maximale hartslag en
2) de praattest.

Geschatte maximale hartslag
In Sportgericht nummer 61/2 beschreven Bult & Van der Poel3 verschillende formules waarmee de maximale
hartfrequentie kan worden voorspeld.
De eenvoudigste en wellicht bekendste is ‘220 - leeftijd’, ook wel bekend
als de Fox formule.4 Een andere
bekende formule komt voort uit
een meta-analyse van 351 onderzoeken onder > 18.000 mensen.5 Op
basis van alle verzamelde data kwamen de onderzoekers tot de formule
‘208 – 0,7 x leeftijd’, ook wel bekend
als de Tanaka formule. Hoewel allebei
de methodes gemiddeld genomen
(d.w.z. op groepsniveau) een redelijk
nauwkeurige voorspelling geven van
de maximale hartslag, is deze nauwkeurigheid op individueel niveau
erg beperkt. Zo vonden Sarzynski
et al.6 in een groep van meer dan
1000 inactieve individuen, in leeftijd
variërend van 16 tot 65 jaar, een
gemiddelde afwijking in de geschatte
hartslag van slechts 0,03 slagen per
minuut als de geschatte maximale
hartslag volgens de Tanaka formule
werd vergeleken met de daadwerkelijke (gemeten) maximale hartslag.
De spreiding van het verschil tussen
de geschatte en de daadwerkelijke
maximale hartslag was echter zeer
groot en varieerde van een onderschatting van 38 slagen per minuut
tot een overschatting van 44 slagen
per minuut. Vergelijkbare resultaten
werden gevonden wanneer de Fox
formule werd toegepast (zie figuur
1). Andere onderzoeken hebben

Figuur 1 | Zogeheten Bland-Altman plots (overgenomen uit: Sarzynski et al.6) van het
verschil tussen de voorspelde maximale hartslag met de Fox formule (220 - leeftijd) en
de daadwerkelijke maximale hartslag voor verschillende groepen. De horizontale door
getrokken streep in iedere grafiek geeft het gemiddelde verschil tussen de voorspelde en
de daadwerkelijke hartslag weer. Zo is er bijvoorbeeld een overschatting van gemiddeld
6,2 slagen per minuut bij zwarte mannen (links boven). De stippellijnen geven de limieten
weer waarbinnen 95% van de data in deze studie vallen. Bijvoorbeeld: voor het grootste
deel van de blanke vrouwelijke deelnemers aan deze studie (grafiek rechts beneden) zal de
afwijking tussen de +21,1 en -20,4 slagen per minuut liggen. Conclusie: de Fox formule
geeft op individueel niveau flinke afwijkingen.

vergelijkbare resultaten gevonden
in andere populaties.6-8 Het gebruik
van een geschatte maximale hartslag
om de trainingsintensiteit voor te
schrijven kan daarom op individueel
niveau leiden tot een (veel) te zware
of lichte training.
Neem als voorbeeld een hardloopster van 45 jaar die een maximale
hartslag van 190 slagen per minuut
heeft, maar dit niet weet omdat ze
geen maximale inspanningstest heeft
ondergaan. Ze wil op basis van haar
hartslag een ‘drempeltraining’ doen.
Met de Fox formule schat ze dat haar
maximale hartslag 220 - 45 = 175
is. Dit wijkt dus 15 slagen af ten op
zichte van haar echte maximale hart-

slag - een typische afwijking met deze
formule (zie figuur 1). Vervolgens
gaat ze op 85% van haar geschatte
maximale hartslag lopen voor een
‘drempeltraining’9, wat neerkomt
op een doelhartslag van 0,85 * 175
= 149 slagen per minuut. Ze traint
dan eigenlijk te rustig en zelfs in een
andere ‘duurzone’ dan wanneer ze
zou trainen op basis van haar daadwerkelijke maximale hartslag.
De training op basis van haar geschatte hartslag is namelijk slechts
149/190 * 100 = 78% van haar
daadwerkelijke maximale hartslag,
wat overeenkomt met een rustige duurtraining in plaats van een
‘drempeltraining’ (zie figuur 2).9
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Het kan echter ook voorkomen dat
iemand een lagere maximale hartslag
heeft dan wat de Fox formule berekent en daardoor juist te hard traint,
met een hoger risico op blessures en
mogelijk ook motivatieproblemen tot
gevolg. Kortom, het voorschrijven
van de trainingsintensiteit op basis
van een met deze algemene formules
geschatte maximale hartslag is af te
raden.

Praattest
De praattest is een andere populaire
methode om de intensiteit van de
inspanning te bepalen zonder dat
hier een maximale inspanningstest
voor nodig is. Het idee is heel simpel:
iemand wordt tijdens inspanning
gevraagd om hardop een stukje tekst
voor te lezen of om hardop te tellen.
Daarna wordt gevraagd of het praten
gemakkelijk ging. Het antwoord op
de vraag kan worden ingedeeld in
drie categorieën: 1) ja, 2) ja, maar…,
3) nee. Deze antwoorden kunnen
vervolgens weer worden gebruikt om
de inspanningsintensiteit te schatten.10 Door deze methode tijdens een
inspanning met toenemende intensi
teit toe te passen, kunnen tevens
verschillende fysiologische drempels
worden bepaald (zie verder). Deze
methode kan daarmee als alternatief
worden gebruikt voor onder andere
het voorschrijven van de intensiteit
op basis van de geschatte maximale
hartslag.
Omdat de praattest echter niet
gebaseerd is op objectieve fysio
logische metingen (zoals hartslag,
lactaatconcentratie of zuurstof
opname), zijn er vraagtekens gezet bij de nauwkeurigheid van de
intensiteitsbepaling met deze methode. In de volgende paragrafen wordt
het onderzoek dat op dit terrein is
uitgevoerd besproken.

Drie zones
De trainingsintensiteit wordt vaak in zones ingedeeld waarvan gedacht wordt dat
ze specifieke fysiologische adaptaties bewerkstelligen. De meeste modellen maken
onderscheid tussen drie of vijf verschillende zones. De grenzen tussen deze zones
worden doorgaans bepaald op basis van fysiologische variabelen als hartslag
of bloedlactaat, of op basis van ventilatoire drempels die worden gemeten met
ademgasanalyse tijdens een inspanningstest.
In modellen met drie zones wordt een lage intensiteit (zone 1) doorgaans gedefinieerd
als inspanning beneden de eerste lactaatdrempel (< 2 mM) en de eerste ventilatoire
drempel (het punt waarop het ademminuutvolume onevenredig meer toe begint te
nemen dan de zuurstofopname). Hoge intensiteit (zone 3) wordt vaak gedefinieerd
als inspanning boven de tweede ventilatoire drempel: het punt waarop 1) de ventilatie
extra toe begint te nemen ten opzichte van de kooldioxide uitademing (soms ook
omschreven als het respiratoire compensatiepunt) en/of 2) een bloedlactaat waarde
> 4 mM. De intensiteit in de tussenliggende zone (zone 2) wordt ‘drempeltraining’
genoemd.1
Bij het gebruik van deze algemene modellen is het wel belangrijk om te beseffen,
dat de gegeneraliseerde drempelwaardes bij iedere persoon anders zijn. Hoewel
het gebruik van een vast percentage van 1) de maximale hartslag, 2) het maximale
geleverde vermogen of 3) de maximale zuurstofopname bij de meeste individuen in
een recent onderzoek resulteerde in een training in de goede intensiteitszone, was
er ook een aantal individuen waarbij dit resulteerde in een te lage of een te hoge
trainingsintensiteit in vergelijking met zones gebaseerd op lactaatwaarden.11 Zo zat
zo’n 20% van de mannelijke deelnemers al in de tweede zone (zie figuur 1) bij een
inspanning op 75% van de maximale hartslag en zo’n 5% zelfs al in de derde zone.

Sensitiviteit
In de eerste onderzoeken naar de
praattest is nagegaan of deze sensi
tief is voor veranderingen in de
intensiteit van de inspanning. Er
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Figuur 2 | Drie zone model voor trainingsintensiteit op basis van verschillende fysio
logische variabelen, gebaseerd op Seiler1, Skinner & McLellan12 en Tjelta9.
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bleek inderdaad een relatie te bestaan
tussen veranderingen in de intensiteit van inspanning en de mate waarin comfortabel gepraat kan worden
bij onder andere 1) gezonde jonge
studenten, 2) wedstrijdsporters en 3)
patiënten met chronische ziekten.10
Uit deze onderzoeken blijkt verder
dat de intensiteit consequent onder
de eerste ventilatoire drempel ligt
(zie kader voor meer toelichting) als
de persoon comfortabel kan praten.
Zodra de intensiteit toeneemt en de
eerste ventilatoire drempel wordt
benaderd, wordt de mate van comfortabel praten vaak als twijfelachtig
gekenmerkt, bijvoorbeeld: ‘Ja, ik kan
praten, maar niet geheel comfortabel’. Wanneer de intensiteit van de
inspanning duidelijk boven de tweede
ventilatoire drempel is, wordt praten
vrijwel altijd als niet-comfortabel
aangemerkt. Dit valt vaak samen met
het respiratoire compensatiepunt (zie
kader voor meer toelichting).

Verschillende protocollen,
verschillende resultaten?
Uit verschillende onderzoeken blijkt
dat de relatie tussen de intensiteit
van de inspanning versus de scores
op de praattest robuust is voor de
manier waarop de praattest wordt
afgenomen.10 Het lijkt bijvoorbeeld
niet uit te maken of er een standaard
stukje tekst wordt opgelezen, of dat
er bijvoorbeeld van 0-30 wordt geteld. Verder is de test betrouwbaar bij
zowel gezonde personen als patiënten
met chronische ziekten. Herhaalde
afname van de test zonder daadwerkelijke verandering van de conditie
geeft dezelfde resultaten en ook lijken
de resultaten onafhankelijk van het
type inspanning, zoals hardlopen of
fietsen.
De lengte van het stukje tekst dat
wordt opgezegd kan de resultaten
echter wel beïnvloeden, waarbij kortere stukken tekst (ca. 30 woorden)
bijvoorbeeld leiden tot een overschatting van het geleverde vermogen en
langere stukken tekst (ca. 90 woorden) een betere benadering geven van

de ventilatoire drempel en het respiratoire compensatiepunt.
Ook bij korte zware
inspanningen kan de
praattest soms een
verkeerde indicatie
geven van de intensiteit. Zo toonden
Foster et al.13 aan dat
circa één op de vier
proefpersonen bij
kortdurende (2 min)
inspanning boven de
ventilatoire drempel
nog steeds comfortabel konden praten.
De onderzoekers
Figuur 3 | Schematische weergave van een stapsgewijze
verklaarden dit op
(sub-)maximale inspanningstest op een loopband met praattest
basis van experiresultaten. Een enkel groen plusje geeft aan dat comfortabel
menten waarin ze
gepraat kon worden, een groen plusje met een rood minnetje
aantoonden dat het
dat het praten niet geheel comfortabel meer was en een enkel
na de overgang van
rood minnetje dat comfortabel praten niet mogelijk was. De
inspanning onder de
zones uit figuur 2 zijn hier nogmaals ingetekend en aangegeventilatoire drempel
ven. De test kan tot maximale inspanning doorgaan, maar dit is
naar net boven de
niet nodig als alleen de hoogste intensiteit waarop nog comforventilatoire drempel
tabel gepraat kan worden bepaald moet worden, bijvoorbeeld
tot wel vier minuten
wanneer alleen op lage intensiteit wordt getraind.
kan duren voordat
het niet meer lukt
om comfortabel te
praten. Als de intensiteit echter flink
iedere stap;
toeneemt (120-125% van de venti• de praattest bestaat uit ca. 100
latoire drempel) kan het wel binnen
woorden.10
twee minuten oncomfortabel worden
De snelheid of het vermogen waarbij
om te praten.
een individu nog juist comfortabel
kan praten correspondeert bij goed
Combinatie
getrainde proefpersonen met een
Om een trainingsintensiteit voor te
inspanning die goed kan worden
schrijven kan de praattest gecombivolgehouden, zonder dat de hartslag,
neerd worden met een submaximale
het bloedlactaat of de resultaten op
inspanningstest. Hierbij wordt de
de praattest verder oplopen (zone 1
inspanning gestart op een comforin figuur 2 en figuur 3).10 Bij inactieve
tabele intensiteit, om vervolgens
volwassenen lijkt de op een na hoogstapsgewijs toe te nemen. Op ieder
ste intensiteit in zone 1 geschikt om
volgend niveau wordt de praattest
een inspanning goed vol te kunnen
afgenomen (zie figuur 3). Voor een
houden, terwijl de op twee na hoogste
goede schatting van de intensiteit
intensiteit in zone 1 het beste lijkt
wordt het volgende protocol aangete werken voor revaliderende hart
raden:
patiënten. Met dezelfde methode
• stappen met een duur van 3 minukan ook de intensiteit voor een
ten;
drempeltraining en voor een inten• de praattest wordt afgenomen
sieve training worden bepaald (zie
tijdens de laatste 30 seconden van
figuur 3).
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Effectiviteit op lange termijn
Omdat de praattest doorgaans
binnen één training een goede
indicatie geeft van de fysiologische
belasting is deze mogelijk ook
effectief bij het voorschrijven van
de trainingsintensiteit in een langer
durend trainingsprogramma. Om
de langetermijneffecten te onderzoeken is de praattest recent direct
vergeleken met een op hartslag
reserve gebaseerde methode (waarbij zowel de maximale hartslag als
de rusthartslag worden gebruikt) bij
het voorschrijven van de trainingsintensiteit voor een tien weken
durende interventie bij gezonde,
niet-sportende individuen.14 De
hartslaggroep trainde in week 1-4
op een intensiteit van 40-59% van
de hartslagreserve, in week 5-8 op
50-59% en in week 9-10 op 60-79%.
De praattestgroep voerde alle trainingen uit op het hoogste vermogen
waarop men nog comfortabel kon
praten. Hoewel voor de hartslag
methode een maximale inspanningstest nodig was voorafgaand
aan het trainingsprogramma, was de
praattestmethode even effectief in
het verbeteren van 1) het geleverde vermogen tijdens fietsen, 2) de
maximale zuurstofopname en 3) de
hartslag op de ventilatoire drempel.
Een ander recent onderzoek15 vergeleek vier weken training op een
intensiteit van 65% van het piekver-

mogen met training op een intensiteit waarbij de praattest niet meer
comfortabel was. Een eerste bevinding van dit onderzoek is dat er bij
de eerstgenoemde methode tijdens
de eerste trainingssessie geen consistente verandering in de bloedlactaatwaarden optrad, terwijl er de
tweede methode wel een consistent
hogere bloedlactaatwaarde te zien
was. Verder toonde dit onderzoek
aan dat beide groepen gedurende de
vier weken vooruit gingen.
Tezamen geven deze beide inter
ventieonderzoeken aan dat de
praattest een effectieve methode is
om de intensiteit van een trainingssessie voor te schrijven en zeker niet
onderdoet voor andere veel gebruikte methodes die mogelijk ook
nog een maximale inspanningstest
nodig hebben.

Conclusies en aanbevelingen
De praattest lijkt een nauwkeurige
schatting te kunnen geven van de
intensiteit van de inspanning wanneer deze volgens een gestandaardiseerd protocol wordt afgenomen.
Over de auteur
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Het voordeel hierbij is dat er geen
maximale inspanningstest nodig is.
Verder lijkt de test nauwkeuriger te
zijn dan andere methodes waarbij
geen maximale inspanningstest
nodig is, zoals een geschatte maximale hartslag.
De belangrijkste praktische aan
bevelingen zijn:
- Als iemand comfortabel kan praten
tijdens inspanning is dat een valide
indicator dat de intensiteit lager
ligt dan de eerste ventilatoire
drempel.
- Wanneer iemand tijdens een stapsgewijze inspanningstest aangeeft
niet meer geheel comfortabel te
kunnen praten, dan ligt de intensiteit tussen de eerste en tweede
ventilatoire drempel.
- Wanneer iemand tijdens een stapsgewijze inspanningstest aangeeft
niet meer comfortabel te kunnen
praten, dan ligt de intensiteit rond
het respiratoire compensatiepunt.
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SPORTREVALIDATIE

Asymmetrische bewegingspatronen na een voorste kruisband
reconstructie (VKBR) hangen mogelijk samen met een
vergrote kans op een nieuwe VKB-blessure. Het analyseren
van bewegingskwaliteit voordat patiënten terugkeren naar
sportbeoefening is daarom belangrijk. Momenteel worden
functionele testen echter vooral kwantitatief (bijvoorbeeld
sprongafstand) geanalyseerd. Dat kan beter!

Hoe bewegen patiënten na een
VKB-reconstructie?
Deel I: Bewegingskwaliteit gemakkelijk en
snel in kaart brengen
Wouter Welling

Na een voorste kruisband reconstructie (VKBR) verwacht meer dan
90% van de amateursporters terug
te kunnen keren naar het preoperatieve sportniveau.1 Helaas blijkt dat
in de praktijk slechts 65% te zijn.2
Tevens krijgt zo’n 6-20% (afhankelijk van de leeftijd) een nieuwe
VKB-blessure.3 Het merendeel van
deze nieuwe VKB-blessures treedt
op binnen twee jaar na terugkeer
naar de sport.4

Terugkeermoment
Het relatief lage aantal amateur
sporters dat terugkeert naar zijn
of haar sport en het relatief hoge
aantal r ecidieven zou te maken
kunnen hebben met de beslissing
van de (sport)fysiotherapeut over
het moment waarop de sporter
‘klaar’ is om terug te keren naar zijn
of haar sport.3 Dit is een moeilijke
en multifactoriële beslissing. Het
blijkt dat deze vaak gebaseerd wordt
op subjectieve criteria (bijvoorbeeld revalidatietijd), zonder dat er
een objectief statusrapport van de
sporter wordt opgemaakt.5 Door
mogelijke tekortkomingen van de
patiënt tijdig te detecteren, kunnen
deze binnen de revalidatieperiode
(dus voorafgaand aan terugkeer
naar sportbeoefening) door speci
fieke training worden verbeterd.

Asymmetrische bewegingen
en kans op nieuwe blessure

Figuur 1 | Ontstaan van een VKB blessure aan de rechter knie: A) speler schiet bal weg met
rechter voet, B) begin landing, C) speler verliest balans en landt met volle gewicht op rechtervoet, D) valgisatie rechter knie en lichaam roteert naar links (ontleend aan: Walden et al.10).
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Als de status van de patiënt wel
objectief in kaart wordt gebracht,
gebeurt dit meestal op een kwantitatieve manier.6 Denk hierbij aan
het analyseren van de sprongafstand
of limb symmetry bij een hoptest.
De kwaliteit van bewegen wordt
hierbij meestal niet vastgelegd.6
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Uit onderzoek blijkt echter dat de
bewegingskwaliteit het risico op een
nieuwe VKB-blessure kan beïnvloeden. Patiënten met meer valgisatie
van de knie tijdens een landing (zie
figuur 1) blijken een grotere kans
te hebben op een nieuwe VKB-
blessure.7,8 Naast valgisatie is ook
de knieflexiehoek belangrijk, aan
gezien een stijvere landing zorgt
voor meer grondreactiekrachten
op het kniegewricht. Ook dit leidt
mogelijk tot een vergrote kans op
een nieuwe VKB-blessure.9 Het lijkt
daarom essentieel dit soort suboptimale bewegingspatronen tijdig te
detecteren binnen de revalidatie,
voordat patiënten terugkeren naar
de sport.

Bewegingskwaliteit simpel en
snel meten
In wetenschappelijk onderzoek naar
bewegingskwaliteit na een VKBR
wordt vaak gebruik gemaakt van
3D bewegingsanalysesystemen,
inclusief infraroodcamera’s en
krachtenplatforms.11 Deze systemen zijn echter relatief duur en de
bewegingsanalyses zijn tijdrovend.
Verder is specifieke expertise nodig
om zo’n systeem goed te kunnen
bedienen. Binnen een praktische
setting, waarin een (sport)fysiotherapeut per patiënt een beperkte
hoeveelheid tijd beschikbaar heeft,
is zo’n systeem niet bruikbaar.
Er is dus dringend behoefte aan

Figuur 2 | Het met Kinovea software analyseren van knie valgushoeken tijdens een drop
vertical jump bij patiënten na een VKBR.

gemakkelijkere en snellere manieren
om de gewenste informatie toch te
verkrijgen.12 Een mogelijkheid is
het gebruik van 2D camera’s tijdens
bijvoorbeeld een vertical drop jump
of single leg hop test. Van het frontale
aanzicht kan hierbij de eventuele
valgisatie van de patiënt in kaart
worden gebracht en van het sagit
tale aanzicht de knieflexiehoek.
Met behulp van betrouwbare en
gratis software zoals Kinovea (zie
figuur 2) kunnen de valgisatie en de
knieflexiehoek worden berekend.

• het midden van de patella;
• de laterale malleolus van de enkel;
• de laterale epicondyl van het
femur;
• de trochanter major.
Op deze manier kan gemakkelijk,
snel en relatief goedkoop (aanschaf
2D camera’s) de bewegingskwaliteit van de patiënt in kaart worden
gebracht.12 Ook is deze methode
gemakkelijk te herhalen gedurende
het revalidatietraject, zodat de vooruitgang gemonitord kan worden.

Markers

Resultaten bij patiënten na
VKBR

De bewegingstechniek van de patiënt is te objectiveren door vooraf
markers te plaatsen (zie figuur 3) op

De hierboven beschreven methode
is in 2018 gebruikt in een onderzoek waarin 65 patiënten (rond de

Figuur 3 | Het gebruik van markers op de laterale malleolus, de

Figuur 4 | Maximale knie flexiehoek tijdens een single leg hop test.

laterale epicondyl van het femur en de trochanter major (links) en de

Links: aangedane been (VKBR), rechts: niet-aangedane been.

berekening van de knie flexiehoek (rechts).12
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zes maanden na een VKBR) zijn getest door middel van een single leg
hop test.12 De kwantitatieve analyse
van deze test liet bij meer dan 70%
van de patiënten geen relevante
verschillen in gesprongen afstand
zien tussen het aangedane en het
niet-aangedane been. De kwalitatieve analyse liet echter bij 60% van de
patiënten een stijvere landing (met
minder knieflexie) in het aangedane
been zien in vergelijking met het
niet-aangedane been (zie figuur 4).12
Zo’n stijvere landing met minder
knieflexie vergroot mogelijk de kans
op een nieuwe VKB-blessure.9
Deze resultaten laten zien dat
alleen uitgaan van de kwantitatieve
uitkomst van functionele testen
mogelijk niet goed genoeg is om bij

patiënten na een VKBR de gereedheid voor terugkeer naar hun sport
te kunnen bepalen.12

keren naar de sport. Dit is gemakkelijk en snel te doen met behulp van
2D camera’s en gratis software.

Conclusie

Vervolg

Asymmetrische bewegingspatronen
in patiënten na een VKBR vergroten
mogelijk de kans op een nieuwe
VKB-blessure. Het is daarom belangrijk de kwaliteit van bewegen te
analyseren voordat patiënten terug-

In volgende artikelen zal ik verder
ingaan op het meetbaar maken van
belangrijke aspecten in patiënten
na een VKBR, voorafgaand aan hun
terugkeer naar de sport.
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VOEDING

Voeding levert de brand- en bouwstoffen voor alle processen
in ons lichaam, dus ook voor krachttrainingsadaptaties,
zoals een toename in spiermassa en spierkracht. In deel 1
van dit artikel bespraken we de rol die voeding hierbij speelt,
maar bleef de mogelijke ergogene werking van bepaalde
voedingssupplementen nog onbesproken. In dit tweede deel
zetten we de wetenschappelijke stand van zaken hierover op een
rijtje.

Krachtvoer
Deel 2: Optimaliseren van krachttrainingsadaptaties met voedingssupplementen
Luuk Hilkens, Rob van
der Werf, Nick Iedema
& Tjieu Maas

Zoals we in deel 1 al aangaven,
zouden we deze wetenschappelijke
kennis heel kort als volgt kunnen
samenvatten: ‘If it works, it’s probably banned. If it’s not banned, then it
probably doesn’t work. There are some
exceptions.’ 36 Welnu, wat werkt er
waarschijnlijk niet en welke uit
zonderingen zijn er?

Creatine
We beginnen met zo’n uitzondering,
namelijk creatine. Creatinefosfaat
is een substraat dat wordt gebruikt
voor energieproductie tijdens korte
(herhaalde) intensieve inspannin
gen, zoals springen, sprinten (bij
teamsporten) of krachttraining. De
voorraad die ligt opgeslagen in de
spieren volstaat voor ongeveer 5 tot
15 seconden maximale inspanning.
De dagelijkse behoefte van ons
lichaam aan creatine wordt voor de
helft geleverd via voedingsmiddelen
als vlees en vis en voor de andere
helft via productie (in de lever en de
nieren) uit de aminozuren arginine
en glycine.45 Een gemiddeld dagelijks
dieet dat vlees en vis bevat, levert
1-2 gram creatine. Deze hoeveelheid
zal de opslagcapaciteit in het lichaam
voor ongeveer 60-80% verzadigen.
Het doel van creatinesuppletie is het
verder vergroten van de intramuscu
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laire creatinevoorraad, waardoor
hoogintensieve inspanning langer
kan worden volgehouden. Tijdens
een set in een krachttraining kun
nen er daardoor meer herhalingen
worden gemaakt, waardoor het
trainingsvolume toeneemt. Op deze
wijze zorgt creatinesuppletie voor
sterkere spieraanpassingen als gevolg
van krachttraining.46,47
Creatine is het meest onderzochte
supplement en wordt door veel
toonaangevende organisaties gezien
als effectief en veilig voor kracht- en
powersporten.32,36,47 Om de intra
musculaire voorraad toe te laten
nemen, wordt vaak een suppletie
protocol gebruikt dat bestaat uit een
oplaadfase van 5 dagen met 20 gram
creatine per dag, gevolgd door een
onderhoudsfase van 3-5 gram per
dag.36 Creatinesuppletie kan leiden
tot een snelle gewichtstoename tot
wel 2 kg, omdat creatine vocht aan
trekt. Er zijn aanwijzingen dat crea
tine innemen met een maaltijd (~50
g eiwit en ~50 g koolhydraten) zorgt
voor een betere creatine-absorptie.48
Dit omdat insuline het transport
van creatine naar de spiercel lijkt te
verbeteren.
De sportdiëtist kan creatinesuppletie
strategisch inzetten tijdens perio
den van intensieve training, maar

in principe kan het supplement ook
veilig continu gebruikt worden.49 In
het laatste geval is de oplaadfase niet
steeds nodig. In sommige situaties,
bijvoorbeeld bij een belangrijke wed
strijd, waarin inname van creatine
een ongewenste invloed kan hebben
op de spierspanning (anekdotisch
bewijs), kan de suppletie een periode
worden onderbroken, of kan een
lagere dosis worden genomen.
Het poeder creatinemonohydraat
is de aanbevolen bron bij de aan
schaf van een creatinesupplement.
Timing van creatine inname lijkt
niet relevant, omdat het vooral gaat
om het chronisch verhogen van de
intramusculaire creatinevoorraad en
niet om het verkrijgen van een acuut
effect.

Cafeïne
Cafeïne is een stimulantium (stof
die de werking van het centrale
zenuwstelsel bevordert), waarvan de
positieve effecten vooral bij duur
sport zijn bevestigd.36,50 Inname
van 3-6 mg cafeïne per kilogram
lichaamsgewicht, 60 minuten voor
inspanning, geeft een ergogeen
effect. Mogelijke mechanismen zijn
een toegenomen neuromusculaire
functie en alertheid en een afgeno
men perceptie van de zwaarte van
de inspanning.51 Bij meer anaerobe
activiteiten van 1-2 minuten zorgt
cafeïne voor een > 3% hogere power
output.52
De eerste resultaten van onder
zoek naar het effect van cafeïne
suppletie bij krachtsporten gaven
gemengde resultaten. Zo vonden
Williams et al.53 en Astorino et al.54
geen effect op maximale kracht en
power. Goldstein et al.55 en Grgic
& Mikulic56 vonden echter wel een
ergogeen effect op dezelfde anaero
be prestatie-indicatoren. Leeftijd,
trainingservaring en het kleine
aantal proefpersonen kunnen een
verklaring zijn voor de tegenstrijdige
resultaten. Recent voerden Grgic et
al.57 daarom een meta-analyse uit
naar het effect van cafeïne op spier

kracht en power. Zij concludeerden
dat cafeïne een positief effect lijkt
te hebben op de spierkracht van het
bovenlichaam, maar niet op die van
het onderlichaam. Omdat er maar 10
studies werden geïncludeerd, moeten
we de gevonden resultaten met enige
voorzichtigheid interpreteren.
Door de mogelijke toename van trai
ningsintensiteit en/of -volume als
gevolg van cafeïnesuppletie zou men
sterkere adaptaties kunnen verwach
ten, maar lange termijn studies zijn
er niet. In vitro studies suggereerden
dat cafeïne op moleculair niveau de
toename van spiermassa juist zou
kunnen remmen. Onderzoek in
muizen laat echter zien dat cafeïne
geen negatief effect heeft op ana
bole celsignaleringspaden (mTOR1),
eiwitsynthese2 en spierhypertrofie.58
Gezien de wisselende onderzoeks
resultaten ligt het niet voor de hand
om cafeïne te suppleren voor het
optimaliseren van krachttrainings
adaptaties. Voor wedstijden, zoals
powerliften of gewichtheffen, waar
bij een acuut effect wel relevant is, is
suppletie wel geschikt.57
Er is enig anekdotisch bewijs dat bij
veel sporters een afhankelijkheid
van cafeïne lijkt
te ontstaan om
te trainen, vaak
ingenomen als on
derdeel van zoge
heten pre-workout
supplementen.
Het is de vraag of
dit gewenst is. Een
sportdiëtist kan
hierin een belang
rijke adviserende
rol spelen.

glycolyse. Bij zo’n inspanning komen
onder andere waterstofionen (H+)
vrij, die de pH-waarde van de cel
doen dalen, resulterend in een ver
minderde werking van glycolytische
enzymen. Daarnaast gaat H+ op de
bindingsplaatsen voor tropomyo
sine een competitie aan met calcium
en remt daarmee de binding tussen
myosine en actine. Ten slotte zijn
er voor H+ gevoelige pijnreceptoren
aanwezig in de spier.
Waterstofionen hinderen dus op
verschillende manieren de spier
contractie, waardoor bufferen ervan
zinvol lijkt. In de spier ligt carno
sine opgeslagen, dat als H+-buffer
kan optreden. Het is een dipeptide
bestaande uit alanine en histidine.
Het suppleren van carnosine zelf
is zinloos, omdat dit niet verteerd
kan worden en hierdoor een lage
bio-beschikbaarheid kent. Verder
weten we dat de intramusculaire
concentratie van histidine groter
is dan die van alanine, waardoor
bèta-alanine de beperkende factor
is bij de synthese van carnosine.59
Suppletie van bèta-alanine leidt dan
ook tot een toename van 60-80%
van de intramusculaire carnosine

Bèta-alanine
Bèta-alanine is een
intracellulaire buf
fer die de prestatie
lijkt te verbeteren
bij inspanningen
waarbij een be
roep wordt gedaan
op de anaerobe

Figuur 5 | Beslismodel voor gebruik van supplementen.
Aangepast overgenomen uit het IOC consensus statement
‘Dietary supplements and the high-performance athlete'.36
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concentratie, voornamelijk in de
type II spiervezels.59 Deze toename
lijkt de prestaties te verbeteren bij
korte (herhaalde), hoogintensieve
inspanningen (30 sec tot 4 min) en
continue hoogintensieve inspannin
gen tot 10 minuten.36,60
Om tot de genoemde toename van
de intramusculaire carnosineconcen
tratie te komen, wordt het volgende
suppletieprotocol geadviseerd: mini
maal twee, maar beter vier weken
van 4-6 gram/dag, verdeeld over
doses van 2 gram of minder.61 Ook
kan 10-12 weken lang dagelijks circa
65 mg/kg lichaamsgewicht gebruikt
worden, in doses van 0,8-1,6 gram,
elke 3-4 uur.36 Bij suppletie van
bèta-alanine wordt soms een dosis
afhankelijke (> 800 mg) onschuldige
paresthesie gerapporteerd.
Ondanks dat bèta-alanine suppletie
zorgt voor een toename in trai
ningsvolume en een afname van
vermoeidheid bij krachttraining,
zijn er geen sterke aanwijzingen dat
bèta-alanine de spierkracht en spier
massa door krachttraining sterker
laat toenemen61, waarschijnlijk om
dat er bij traditionele krachttraining
onvoldoende H+ wordt opgebouwd
en het herstel vaak lonend is om het
ontstane H+ te klaren.59

Natriumbicarbonaat
Natriumbicarbonaat werkt als extra
cellulaire buffer volgens een verge
lijkbaar mechanisme als bèta-alanine.
In onderzoek zijn diverse doserings
strategieën effectief gebleken:36
1. e en eenmalige acute inname van
0,2-0,4 gram/kg lichaamsgewicht,
60-150 minuten voor inspanning;
2. d
 ezelfde totale hoeveelheid, ver
deeld over kleinere doses in een
periode van 30-180 minuten voor
de wedstrijd;
3. i n de 2-4 dagen voor een wedstrijd
3-4 kleinere doses (0,4-0,5 gram/
kg) per dag.
Deze strategieën bleken de prestatie
te verbeteren bij korte, hoog inten
sieve inspanning tot ongeveer 1
minuut. Als de totale inspanning
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langer duurt dan 10 minuten neemt
het ergogene effect van natrium
bicarbonaat af.
Het belang van geïndividualiseerde
begeleiding en het uitproberen van
suppletie in de training blijkt uit de in
terindividuele verschillen in natrium
bicarbonaatconcentraties in het bloed
na suppletie.62 Aan de andere kant
liet een recent onderzoek zien, dat de
concentraties in het bloed geleidelijk
toenemen na inname van 0,3 gram/kg
natriumbicarbonaat (in capsulevorm,
een uur na een gestandaardiseerd
ontbijt). Na circa 120-160 minuten
werd een piek bereikt die circa 4 uur
aanhield. Omdat reeds na 60 minuten
een theoretische drempelwaarde (+5-6
mmol/L) werd behaald waarboven
ergogene effecten te verwachten zijn63,
was er een effectief tijdframe van circa
3 uur. De onderzoekers suggereren
daarom dat het individualiseren van
natriumbicarbonaatsuppletie op
basis van ‘time-to-peak’ (piekwaarde
in het bloed) niet nodig is, wanneer
althans 0,3 gram/kg in capsulevorm
wordt gegeven. Meer onderzoek naar
het individualiseren van natrium
bicarbonaatsuppletie is echter zeker
nodig.
Een bekend nadeel van natrium
bicarbonaat is het optreden van
maag-darmproblemen. Het nemen
van kleinere doses verdeeld over
meerdere dagen en het innemen
van het supplement met een kool
hydraatrijke maaltijd zijn mogelijke
oplossingen voor deze problemen.
Op dit moment zijn er geen aan
wijzingen dat natriumbicarbonaat
suppletie zinvol is bij sporters die
een toename van spiermassa en
spierkracht nastreven.

Omega 3
Omega 3 vetzuren zijn meervoudig
onverzadigde vetzuren zoals alfa-
linoleenzuur (ALA), eicosapentaeen
zuur (EPA) en docosahexaeenzuur
(DHA). Plantaardige oliën zijn door
gaans rijk aan ALA en vooral vette
vis voorziet in de EPA- en DHA-be
hoefte. Omega 3 vetzuren spelen een
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rol in de regulering van het behoud
van spiermassa, door incorporatie
van vetzuren in het sarcolemma
en de intracellulaire organellen.64
McGlory et al.65 onderzochten
daarnaast of suppletie van omega 3
vetzuren ook zorgt voor een sterkere
stimulatie van de spiereiwitsynthese
bij jonge mannen na een krachttrai
ningssessie. Ze zouden de ontste
kingsreactie na de training kunnen
remmen, waardoor spierhypertrofie
meer zou worden gestimuleerd. In
de studie, die specifiek keek naar
eiwitopbouw in de myofibrillen, werd
echter geen effect gevonden. In lijn
met deze bevingen concludeerden
Rossato et al.66 recent dat er onvol
doende bewijs is om omega 3 vetzu
ren te suppleren voor het stimuleren
van spierhypertrofie. Wel wordt om
gezondheidsredenen aangeraden om
eenmaal per week vette vis te consu
meren als onderdeel van een gezonde
basisvoeding. Hiermee wordt vol
daan aan de omega 3 behoefte van
ons lichaam.

HMB
HMB (beta-hydroxy-beta-methyl
butyraat) wordt geproduceerd vanuit
het aminozuur leucine. Onderzoek
laat zien dat HMB de eiwitsynthese
kan stimuleren.67 Ook zijn er publica
ties68-70 waarin wordt gerapporteerd
dat HMB-suppletie gecombineerd
met krachttraining een forse toe
name van spiermassa en spierkracht
veroorzaakt. Deze resultaten lijken
echter op zijn zachtst gezegd twij
felachtig, omdat de vetvrije massa
na 2-3 maanden krachttraining met
maar liefst 7-9 kg zou zijn toege
nomen.71 Normaal veroorzaakt 2-3
maanden krachttraining een toe
name van de vetvrije massa van
1,0-1,5 kg.25
In recent onderzoek68 lieten Cana
dese onderzoekers daarom 26 jonge
mannen, die al ervaring hadden
met krachttraining, 12 weken lang
trainen. De proefpersonen kregen
dagelijks 50 gram wei-eiwit of 50
gram wei-eiwit + 3 gram HMB. Men

vond geen additioneel effect van
HMB-suppletie op lichaamssamen
stelling (DXA), spierdikte en -om
vang (echografie), spiervezelhyper
trofie (biopt), spierkracht (1RM) en
power (Wingate en spronghoogte).
Deze bevindingen waren in strijd
met de position stand van de Inter
national Society of Sports Nutrition
uit 201372, maar in lijn met andere
recente onderzoeken.73,74
Alles bij elkaar genomen lijkt er on
voldoende bewijs om HMB suppletie
te adviseren voor krachtsporters.

Collageen
Spierweefsel bevat ook bindweefsel,
als structurele component van het
endo-, peri- en epimysium.75 Deze
structuren zijn onderdeel van de
zogeheten extracellulaire matrix van
spierweefsel, die een belangrijke rol
speelt bij zowel de overdracht van
gegenereerde spierkracht aan de pees
als de intramusculaire communicatie
tussen spiervezels.76 Bindweefsel in
de spier bestaat voor het grootste
deel uit het eiwit collageen, dat de
aminozuren glycine en proline als
belangrijke bouwstenen heeft. Een
goede bron van deze aminozuren is
gehydrolyseerd collageen of gela
tine.76
Collageen stimuleert de spier
eiwitsynthese na krachttraining,
maar niet sterker dan wei-eiwit.77
Zdzieblik et al.78 waren de eersten die
het effect van collageensuppletie op
lichaamssamenstelling en spier
kracht na krachttraining onderzoch
ten. Zij vonden in hun studie met
oudere proefpersonen na 12 weken
lang 3 keer per week krachttraining
een significant sterkere toename in
vetvrije massa en spierkracht. De
vetvrije massa nam in de collageen
groep met 4,2 kg toe en de vetmassa
nam met 5,5 kg af, een spectaculaire
bevinding die in twijfel wordt getrok
ken door andere onderzoekers.79
Er zijn nog drie andere onderzoe
ken80-82 gepubliceerd naar het effect
van collageensuppletie gecombineerd
met krachttraining op spiermassa en

-kracht, zonder duidelijke resultaten.
Gezien de kwaliteit van die studies
lijkt het vooralsnog niet aan te be
velen om collageen te gebruiken als
supplement om spiermassa en spier
kracht te laten toenemen. Collageen
kan mogelijk wel een rol spelen bij
de preventie en/of behandeling
van bindweefselblessures, maar dit
valt buiten de beschouwing van dit
artikel.

Citrulline
Stikstofmonoxide (NO: nitric oxide)
kan vasodilatatie veroorzaken, zodat
de doorbloeding en de zuurstofvoor
ziening van de spier toenemen. Ook
lijkt NO te zorgen voor een betere
huishouding van calcium (nodig voor
een spiercontractie) en een betere
werking van de mitochondriën.83
Vanwege deze ergogene eigenschap
pen zijn er voedingssupplementen
ontwikkeld (zogenaamde ‘NO-boos
ters’) waarmee men de lichaamseigen
NO-voorraad kan vergroten. Omdat
het niet-essentiële aminozuur argi
nine wordt gemetaboliseerd tot NO
ligt het voor de hand om arginine te
suppleren. De bio-beschikbaarheid
van arginine is echter laag, aange
zien het wordt afgebroken in het
spijsverteringsstelsel. Suppletie van
arginine leidt dus niet tot hogere
bloedplasmawaarden. Omdat 1)
arginine in de ureumcyclus wordt
gevormd uit het eveneens niet-
essentiële aminozuur citrulline en 2)
de biobeschikbaarheid van citrulline
wel hoog is, heeft citrulline recent
veel aandacht gekregen als kandidaat
om de NO-productie te verhogen.
Een recente meta-analyse naar de
invloed van citrullinesuppletie op
de acute prestatie tijdens kracht- en
powerinspanningen liet een klein,
maar statistisch significant positief
effect zien.84 De twee lange termijn
studies die tot op heden zijn uit
gevoerd en waarin het effect van
kortdurende citrullinesuppletie (8
weken) op spiermassa en -kracht is
bestudeerd, vonden matige tot geen
effecten.83 In de literatuur wordt ge
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suggereerd dat 3 gram een minimale
effectieve dosis is en 10-15 gram de
maximale effectieve dosis. Inname
van citrulline 60-90 minuten voor
inspanning wordt gezien als meest
effectief voor acute prestatietoena
me, maar chronische suppletieproto
collen (> 7 dagen) lijken effectiever.83
Bij topsporters zou het zinvol kun
nen zijn om gebruik van citrulline
uit te proberen voor het verbeteren
van de acute (kracht)prestatie (net
als cafeïne). Hierbij moet wel in acht
worden genomen dat 15% van de
proefpersonen in de literatuur maag
klachten rapporteert.83 Voor het
verder stimuleren van spiermassa en
spierkracht met training lijkt citrul
linesuppletie niet zinvol.

Combineren van supplementen
In de sportpraktijk gebruiken
sporters vaak meerdere supple
menten tegelijkertijd. Ook zijn de
laatste jaren zogeheten pre-workout
supplementen populair geworden,
die meerdere ingrediënten bevatten.
Vaak bevatten dit soort supplemen
ten een combinatie van cafeïne,
bèta-alanine en citrulline.85 Het
effect en/of de eventuele veiligheids
risico’s van de interactie tussen deze
supplementen is niet vastgesteld.
Andere grote nadelen van zulke
‘proprietary blends’ zijn, dat ze niet
altijd de juiste hoeveelheden van de
individuele ingrediënten bevatten
en/of dat er geen rekening wordt
gehouden met oplaadfases die nodig
zijn voor bepaalde supplementen.
Onderzoek naar dit soort combina
tiesupplementen is lastig te inter
preteren, omdat hierin hun effect
wordt vergeleken met dat van een
placebo. Het is dus lastig te zeggen in
hoeverre gecombineerde supplemen
ten zorgen voor sterkere adaptaties
in vergelijking met een enkel supple
ment (bijvoorbeeld alleen creatine).
Daarnaast worden aan de blends
vaak andere stoffen toegevoegd
die moeilijk te plaatsen zijn, zoals
taurine, arginine, tyrosine of meer
exotische stoffen.
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Supplementenwijzer
Een goed hulpmiddel om
ingrediënten van supple
menten te controleren is de
door de Dopingautoriteit
ontwikkelde Supplementenwijzer
app. In deze app kunnen coaches en
sporters de werkzaamheid en veilig
heid checken van meer dan 3000 in
grediënten van supplementen. Tevens
geeft de app aan of het product op de

dopinglijst staat. De app is te down
loaden in de App Store en via Google
Play. Alle informatie vind je op
www.eigenkracht.nl/supplementen/
supplementenwijzer/app.
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