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In de context van talentontwikkeling 

en – in algemenere zin – het leveren 

van sportprestaties wordt wel onder-

scheid gemaakt tussen twee vormen 

van ‘profiling’, d.w.z. het in kaart 

brengen van relevant geachte kenmer-

ken van sporters. Bij ‘general profiling’ 

gaat het met name om wat Bloomfield1 

omschrijft als een ‘detrained state’, zo-

als bijvoorbeeld aan het begin van een 

sportseizoen. Maar hier zou ook heel 

goed aan een eerste kennismaking op 

een hoger sportniveau gedacht kunnen 

worden, bijvoorbeeld het wel of niet 

geselecteerd worden voor een nati-

onaal jeugdteam. In het eerste deel2 

van dit tweeluik is vastgesteld dat de 

Profile of Moods States (POMS) in dit 

verband geen zinvol instrument is, in 

tegenstelling tot wat Morgan3 heeft 

beweerd. In het inleidende handboek 

in de sportpsychologie van Weinberg 

en Gould4 wordt dat nog eens expliciet 

vermeld: ‘The POMS is not a test for 

‘identifying champions’’ (p. 42). Maar 

waar is de POMS, naar alle waar-

schijnlijkheid het wereldwijd meest 

gebruikte (sport-)psychologische in-

strument, dan wel nuttig voor?

Periodieke profiling
In dit artikel staat de tweede, perio-

dieke vorm van ‘profiling’ (‘specific 

profiling’) centraal. Bloomfield1 stelt 

dat het nuttig is om voor volwassen 

topsporters (‘elite senior athletes’) van 

tijd tot tijd op specifieke elementen vast 

te stellen hoe iemand er voor staat (‘to 

evaluate the individuals’ adaptation to 

the stress of heavy training at regular 

intervals’). Dat de POMS daartoe een 

nuttig en handig instrument is, wordt 

eigenlijk nooit in twijfel getrokken.5,6

Oorspronkelijk is de POMS in de USA 

ontwikkeld voor de klinische prak-

tijk. Het zou nuttige diensten kunnen 

bewijzen in de context van de behan-

deling van psychiatrische patiënten. 

In Nederland werd de eerste poging 

om tot een Nederlandstalige POMS te 

komen gedaan vanuit de huisartsen-

praktijk, onder andere om effecten van 

medicijngebruik vast te kunnen stel-

len. De Amerikaanse handleiding van 

de POMS dateert uit 1971, het Neder-

landse huisartsenonderzoek7 uit 1984. 

De Amerikaanse onderzoeker Morgan 

introduceerde de POMS in de sport. 

Hij was ook de eerste die de POMS-

scores weergaf in een grafiek, met de 

score op de schaal ‘kracht’ min of meer 

in het midden. Deze grafiek werd in 

de sportpsychologie bekend als ‘het 

ijsbergprofiel’. Morgan noemde dat 

De POMS is wijd en zijd bekend vanwege het zogenoemde 

‘ijsbergprofiel’. Maar is het voor het begeleiden van (top-)

sporters wel nodig om de samenhang tussen de vijf schalen 

te gebruiken, of is het handiger om uit te gaan van de losse 

schalen? Gegevens die werden verkregen bij het Nederlandse 

vrouwenvoetbal op eredivisieniveau geven het antwoord.
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ijsbergprofiel een gezond (‘healthy’) 

profiel. Volgens hem vertoonde de 

succesvolle sporter dat profiel, terwijl 

de niet-succesvolle sporter een veel 

vlakker profiel zou hebben: een lagere 

score op ‘kracht’ en hogere scores op 

de negatieve gemoedstoestanden. 

Bij een overtrainde sporter bleek het 

profiel te zijn omgeklapt: op ‘kracht’ 

wordt nu de laagste score vastgesteld, 

terwijl de negatieve gemoedstoestan-

den een hoge score hebben (zie figuur 

1 in het eerste deel2 van dit tweeluik). 

Deze voorstelling van zaken sug-

gereert dat de scores op de POMS-

schalen zich in samenhang met elkaar 

wijzigen. Maar is dat ook echt zo? Dit 

artikel beschrijft nader onderzoek naar 

deze vraag en bekijkt op welke manier 

de POMS-informatie het beste naar 

de sporter kan worden teruggekop-

peld: via een grafische weergave van 

de scores, zoals dat in navolging van 

POMS-pionier Morgan nog steeds ge-

beurt, dan wel via de ‘losse’ scores op 

de afzonderlijke schalen.

Profiel of losse scores?
Bij nadere inspectie van in eerder 

onderzoek verkregen gegevens viel 

het mij op dat er regelmatig (mijns 

inziens: opvallend vaak) een lage score 

op ‘kracht’ werd aangetroffen bij een 

sporter, zonder dat dit gepaard ging 

met een hoge(re) score op de nega-

tieve stemmingen. De gegevens van 

de voetbalvrouwen (zie deel 12 voor 

meer achtergrondinformatie) boden 

de mogelijkheid dit nader te onder-

zoeken. De analyse richtte zich op de 

gevallen waarin er op de schaal kracht 

een (te) lage, d.w.z. oranje of rode 

score (zie kader) 

werd behaald. Redenerend vanuit het 

ijsbergprofiel zou een dergelijke (te) 

lage score zich moeten voordoen in 

samenhang met een (te) hoge score op 

de vier negatieve schalen ‘depressie’, 

‘boosheid’, ‘spanning’ en ‘vermoeid-

heid’. Als mijn observatie getalsmatig 

ondersteund zou worden, dan zou dat 

gevolgen hebben voor de interpreta-

tie van de POMS-informatie: het zou 

dan niet allereerst gaan om een profiel, 

maar om de afzonderlijke scores op de 

vijf schalen.

Van de digitaal ingevulde POMS wer-

den (onmiddellijk na de invulling door 

de speelster) de scores voor de trainer-

coach op elk van de schalen weerge-

geven in de drie kleuren groen, oranje 

en rood. Het criterium voor de drie 

kleurencategorieën ligt in de verdeling 

van de scores van de gebruikte referen-

tiegroep. De tot nu toe gebruikte refe-

rentiegroepen zijn steeds gebaseerd op 

de scores van Nederlandse sporters op 

de betreffende POMS-schaal, en meer 

in het bijzonder op sporters die goed 

vergelijkbaar zijn met de betreffende 

groep. In dit geval is voor het bepa-

len van het criterium uitgegaan van 

de scores op 466 door de voetbalsters 

ingevulde POMSen. Het betreft hier de 

POMSen die zijn ingevuld tot en met 

week 9 in 2009. In tabel 1 is weerge-

geven hoe vaak een individuele score 

met ‘groen’, ‘oranje’ of ‘rood’ is aan-

geduid in de gehele dataset van 1008 

POMSen.

Op de schaal ‘kracht’ zijn 209 invullin-

gen beoordeeld als ‘niet-OK’ (oranje of 

rood, respectievelijk 175 en 34 geval-

kleurcodering in plaats van grafiek
In een eerder artikel6 in Sportgericht werd beschreven hoe de Nederlandse 
POMS werd gebruikt in een poging overtraining bij een hoofdklasse hockey-
team te voorkomen. De speelsters vulden de vragenlijst wekelijks in. In het 
eerste deel van het seizoen vond terugkoppeling plaats met een grafische 
weergave van de scores. Het bleek voor de trainer-coach moeilijk om in deze 
grafieken veranderingen bij individuele speelsters waar te nemen. Naar aanlei-
ding van de statistische analyse van de gegevens van het eerste deel van het 
seizoen werden in het tweede deel van het seizoen de scores op elk van de 
schalen als getallen in een groen, blauw (later : oranje) of rood veld weergege-
ven. Een ‘groene’ score betekende: ‘OK, niets aan de hand’, een ‘blauw/oranje’ 
score: ‘Let op, er kan iets aan de hand zijn’, en een rode score ‘Er is zeker iets 
aan de hand, neem maatregelen’. Voor elk van de schalen zijn de referentie-
getallen (vanzelfsprekend) anders. Deze ‘groen-oranje-rood’-terugkoppeling 
bleek uitstekend te werken: de trainer-coach kon hierdoor in één oogopslag de 
invulling van de gehele selectie overzien en vaststellen waar er iets aan de hand 
zou kunnen zijn. Aan deze vorm van rapportage is sindsdien niets veranderd, 
hoewel voor verschillende respondentgroepen natuurlijk wel specifieke refe-
rentiegetallen worden gebruikt. Zo zijn, op grond van de statistische analyses5,6, 
ook binnen dezelfde tak van sport, voor vrouwen altijd andere referentiegetal-
len van kracht dan voor mannen.

Tabel 1. Het aantal 
groene, oranje en 
rode scores op elk 
van de vijf schalen 
van de POMS. In 
totaal werden er 
1008 vragenlijsten 
ingevuld.



40 S p o r t g e r i c h t  n r.  4  /  2 0 1 3  –  j a a r g a n g  6 7

len). Nagegaan is in welke mate er 

in die gevallen ook sprake was van 

oranje of rood op de andere (nega-

tieve) schalen. In tabel 2 zijn de resul-

taten van deze exercitie weergegeven.

Uit de in tabel 2 gepresenteerde getal-

len kan zonder meer worden afgeleid 

dat er geen wetmatigheid bestaat 

tussen lagere (‘niet-OK’) scores op 

‘kracht’ en hogere scores op de vier 

negatieve stemmingen. Om dit nog 

wat nader te preciseren is nagegaan 

in welke gevallen een ‘niet-OK’-score 

op kracht samengaat met een oranje 

of rode score op alle vier de negatieve 

stemmingen. In die gevallen is er im-

mers sprake van een profiel dat vol-

doet aan wat Morgan8 heeft aangeduid 

als ‘ongezond’. In tabel 3 is weerge-

geven hoe vaak een ‘niet’OK’-score 

op ‘kracht’ samengaat met geen, één, 

twee, drie of vier oranje of rode scores 

op de negatieve stemmingen.

Uit de getallen van tabel 3 kan worden 

geconcludeerd dat, in ieder geval voor 

de voetbalsters in het eredivisieseizoen 

2008-2009, een te lage score op ‘kracht’ 

niet zonder meer samengaat met een 

verhoogde score op alle vier de nega-

tieve stemmingen. In slechts 8 procent 

van de gevallen is hiervan sprake, 

terwijl er in 23 procent van de gevallen 

geen enkele oranje of rode score werd 

behaald op de vier negatieve schalen.

Dat de schaal ‘kracht’ weinig tot 

geen relatie kent tot de vier negatieve 

schalen blijkt ook uit de waarde van 

de correlatie-coëfficiënten: -0,18 met 

‘spanning’, -0,22 met zowel ‘depressie’ 

als ‘boosheid’ en -0,40 met ‘vermoeid-

heid’. Er is dus nauwelijks samenhang, 

de hoeveelheid verklaarde variantie 

bedraagt hooguit 16%.

Conclusie: voor het interpreteren van 

de POMS-informatie is het bekijken 

van het (grafische) profiel in eerste in-

stantie minder relevant. Het is zinvol-

ler om naar de scores op de afzonder-

lijke schalen te kijken.

Afzonderlijke schalen van  
gelijk gewicht?
In een ‘special issue’ van het tijd-

schrift Journal of Applied Sport Psy-

chology (2000) dat geheel aan ‘mood’ 

was gewijd, betoogden de Britse 

onderzoekers Lane en Terry9 dat de 

schaal ‘depression’ de belangrijkste 

gemoedstoestand is. Een ‘depressed 

mood’ zou een negatief (‘debilitative’) 

effect hebben op de andere negatieve 

gemoedstoestanden en een vermin-

derd positief effect op de positieve 

gemoedstoestand ‘kracht’, hetgeen 

dan weer zou leiden tot verminderde 

sportprestaties. Omgekeerd zou een 

gemoedstoestand van ‘no depression’ 

op verschillende manieren van invloed 

zijn op de sportprestatie, afhankelijk 

van de combinatie met ‘kracht’, dan 

wel in combinatie met ‘vermoeidheid’ 

en ‘verwarring’ (de laatste schaal komt 

niet voor in de Verkorte POMS), of in 

combinatie met ‘boosheid’ en ‘span-

ning’. De genoemde onderzoekers stel-

den een aantal hypothesen op die em-

pirische steun zouden geven aan hun 

‘conceptuele model’. Twee daarvan, 

betrekking hebbend op de onderlinge 

verbanden tussen de POMS-schalen, 

konden getoetst worden in de dataset 

van de Nederlandse voetbalsters.

De eerste hypothese (‘Anger, con-

fusion, fatigue, and tension will be 

higher, and vigor will be lower among 

athletes experiencing depressed mood 

than those experiencing no symptoms 

of depression’, p. 29) werd geheel en al 

bevestigd toen de 30 hoogste scores op 

de POMS-schaal depressie (afkomstig 

van 17 verschillende speelsters) in een 

variantie-analyse werden vergeleken 

met de 592 ‘0’-scores (afkomstig van 

112 speelsters) op dezelfde schaal.

De tweede hypothese gaat over de 

correlaties tussen de schaalscores: ‘In-

terrelationships among anger, confu-

sion, fatigue, tension, and vigor will 

be stronger for athletes experiencing 

depressed mood’ (p. 29). In de dataset 

van de Nederlandse voetbalsters zijn 

de correlaties binnen de set van de 30 

hoogste ‘depressie’-scores vergeleken 

met die binnen de set van de 592 nul-

scores (‘no depression’). Van de zes 

correlaties zijn er slechts twee signifi-

cant verschillend (en in de juiste rich-

ting, d.z.w. een hogere correlatie bij de 

‘mood depressed’-groep). Het betreft 

de correlaties tussen 1) vermoeidheid 

en kracht en 2) vermoeidheid en span-

ning.

Terwijl de dataset van Nederlandse 

voetbalsters de eerste hypothese van 

Lane en Terry dus volledig onder-

steunt, is dat niet het geval bij de 

tweede. Deze nadere analyse duidt er 

wèl op, dat trainer-coaches met name 

alert zouden moeten zijn op (relatief) 

hoge scores op de schaal ‘depressie’.

Kracht centraal?
Een element waaraan in het inter-

nationale POMS-onderzoek weinig 

aandacht is geschonken is de mogelijk 

Tabel 2. Overzicht van het aantal (te) hoge scores 
(‘niet-OK’: oranje of rood) op de vier negatieve 
POMS-schalen voor de 209 gevallen waarin er 
een te lage (‘niet-OK’) score op ‘kracht’ werd 
vastgesteld.

Tabel 3. Overzicht van het totale aantal oranje of 
rode scores op de schalen ‘depressie’, ‘boosheid’, 
‘spanning’ en ‘vermoeidheid’ voor alle 209 POM-
Sen waarbij op de schaal ‘kracht’ een te lage 
(‘niet-OK’) score werd vastgesteld.
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centrale rol die de positieve gemoeds-

factor ‘kracht’ speelt. In de manier 

waarop de POMS-schalen worden 

teruggekoppeld aan de trainer-coach, 

gericht op het signaleren (of liever: 

voorkomen) van overtraindheid, gaat 

het vooral om (te) lage scores op deze 

POMS-schaal. Hierop was bijvoor-

beeld het onderzoek gericht dat door 

Kentta et al10 werd uitgevoerd bij 

kayakkers op trainingskamp: variaties 

in trainingsbelasting bleken met name 

gereflecteerd te worden in de POMS-

schalen ‘kracht’ en ‘vermoeidheid’.

Een ander perspectief, namelijk gericht 

op de hoge(re) scores op de schaal 

‘kracht’, werd door Berden genomen 

in zijn Master-onderzoek11 bij 124 

jeugdige voetballers in de leeftijd van 

15 tot 20 jaar, die deel uitmaakten van 

de jeugdopleiding van vier verschil-

lende Nederlandse eredivisieclubs. Hij 

ging na op welke manier variaties op 

de POMS-schaal ‘kracht’ samenhan-

gen met zaken als zelfvertrouwen en 

zelfdeterminatie. De groep van hoog 

scorende voetballers op ‘kracht’ (dus 

degenen die zich sterk en energiek 

voelden) bleken significant meer zelf-

vertrouwen te hebben, een sterkere 

zelfdeterminatie te hebben (sterker het 

gevoel te hebben zelf controle te heb-

ben over hun leven), meer tevreden te 

zijn met hun voetbalcompetentie en 

hun eigen voetbalcompetentie hoger 

in te schatten. Kortom: een hoge(re) 

score op de POMS-schaal ‘kracht’ 

hangt samen met allerlei positief-psy-

chologische, op intrinsieke motivatie 

gestoelde opvattingen en processen. 

Dit past goed in Vallerand’s onder-

zoek12 naar ‘passion’: de jeugdige 

sporter heeft het gevoel zelf het stuur 

in handen te hebben (voelt zich au-

tonoom) en haalt daaruit controle en 

tevredenheid. De resultaten van Ber-

den’s onderzoek wijzen er op dat de 

trainer-coach niet alleen aandacht zou 

moeten schenken aan (te) lage scores 

op ‘kracht’ (‘oranje’ of ‘rood’), maar 

zich ook  zou moeten vergewissen of 

een ‘groene’ score  voldoende hoog is 

op deze POMS-schaal.

Conclusies 
Dit artikel is een pleidooi om de scha-

len van de POMS niet als een profiel te 

benaderen, maar ze als vijf losse scha-

len te beschouwen. De gedachte dat 

het bij de POMS niet zozeer om het to-

tale patroon (ijsbergprofiel) gaat is niet 

uniek. We wezen al op de gedachte  

gang van Lane en Terry9 waarin de 

schaal ‘depressie’ een centrale plaats 

inneemt. Voor de trainer-coach is 

het loslaten van de profielgedachte 

aantrekkelijk en in de praktijk handig 

gebleken.

Omdat de POMS een weergave is van 

de beleving van zaken in het alle-

daagse leven van de sporter, is het een 

nuttig hulpmiddel voor de preventie 

van overbelasting. In een eerder arti-

kel6 is onderzoek gerapporteerd met 

een hoofdklasse hockeyteam in het 

seizoen 2007-2008, in de aanloop naar 

de Olympische Spelen van Peking. 

Daaruit bleek dat de POMS-scores van 

de individuele sporter, in combinatie 

met de ‘Checklist Overtraining’ van 

Kuipers13, dreigende overbelasting 

kunnen signaleren.
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