BLESSUREPREVENTIE

Ondanks haar enorme populariteit brengt de hardloopsport
een groot risico op blessures met zich mee. Er is heel wat
bekend over de oorzaken en kenmerken van hardloopblessures, maar de rol van mentale aspecten, zoals mentaal
herstel en obsessief gedrag, is hierin onderbelicht gebleven. In
dit artikel bespreken we die rol, waarbij we tevens aandacht
schenken aan blessurepreventie door de implementatie van
een mobiele applicatie: REMBO.
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Met ongeveer 2,4 miljoen beoefenaars

sporten samen. Hiermee is de preva-

is hardlopen in Nederland één van de

lentie van sportblessures binnen het

populairste

sporten.1

Het is gemakke-

hardlopen één van de hoogste. In totaal

lijk uit te voeren en biedt diverse voor-

ging het in 2014 om 710.000 sportbles-

delen, zoals een betere lichamelijke en

sures, waarvan het overgrote deel aan

geestelijke gezondheid, stressreductie

knie, onderbeen en enkel.5 Incidentie-

en sociale participatie.2 Ook rapporte-

en prevalentiecijfers lopen in de litera-

ren regelmatige hardlopers positieve

tuur uiteen van 19% tot 92% en zijn

veranderingen in leefstijl en eetge-

mede afhankelijk van de onderzochte

woonten.3

groep hardlopers en de gebruikte defi-

Er is echter ook een schaduwzijde:

nitie van een hardloopblessure.3

hardlopers zijn erg gevoelig voor

Hardloopblessures kosten de maat-

sportblessures. Onder een hardloop-

schappij relatief veel geld, uitgedrukt

blessure verstaan we in dit artikel een

in zowel medische kosten als kosten

letsel, beschadiging of verwonding,

vanwege arbeidsverzuim en vermin-

al dan niet gepaard gaande met pijn,

derde arbeidsproductiviteit. Met onge-

die tijdens of door het hardlopen is

veer 10 miljoen euro op jaarbasis staat

ontstaan en waardoor de hardloopac-

hardlopen in de top tien van sporttak-

tiviteiten moeten worden aangepast.

ken met de hoogste totale kosten.6

Dit kan betekenen dat men helemaal
niet meer gaat hardlopen, of dat men

Ontstaan van sportblessures

de duur, snelheid, frequentie, afstand

Over het algemeen ontstaan sportbles-

en/of intensiteit van het hardlopen

sures door een samenspel van aller-

vermindert.4

lei risicofactoren van uiteenlopende
aard. De meest gangbare indeling is

2

Risico en kosten

afkomstig van Van Mechelen en col-

Het risico op een blessure is bij hardlo-

lega’s7, die twee groepen risicofactoren

pen 6,1 per 1000 sporturen, bijna drie

onderscheidden: (1) interne, persoons-

keer hoger dan gemiddeld voor alle

gebonden factoren en (2) externe,
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omgevingsgebonden factoren. Bij per-

inspanning heeft betrekking op focus,

de inspanningen die het hardlopen

soonsgebonden factoren valt te denken

concentratie, precisie en tactiek. Emo-

van een individu vraagt. Het is dus

aan geslacht, leeftijd, fysieke fitheid,

tionele inspanning gaat over het om-

een persoonlijke ervaring van het men-

lichaamsbouw en psychologische facto-

gaan met kritiek, teleurstellingen, con-

taal loskomen van het hardlopen.

ren, zoals persoonlijkheid en gepassio-

flicten of een negatieve sfeer binnen

neerdheid. Onder omgevingsgebonden

de groep. Als gevolg van de fysieke en

Mentaal herstel

factoren vallen de trainer/coach, ma-

mentale inspanning treedt vermoeid-

In aanvulling op het eerder genoemde

teriaal, sportomgeving, weersomstan-

heid op. Dit is merkbaar en meetbaar

belasting-belastbaarheidsmodel is het

digheden en sportgerelateerde zaken

aan de hand van fysiologische ver-

mentale inspanning- en herstelproces te

als type sport, fysieke belasting en te-

schijnselen, zoals verhoogde hartslag,

begrijpen met behulp van theoretische

genstanders. Deze tweedeling is geënt

transpireren en verhoogde afscheiding

op het klassieke sociaalgeneeskundige

van adrenaline, maar ook aan psycho-

verklaringsmodellen uit de arbeids- en
sportpsychologie.15,16 Een hardloper

belasting-belast-

kan normaal ge-

baarheidsmodel8

sproken een zekere

dat ook toegepast

inspanning aan

kan worden binnen

zonder behoefte te

de sportcontext.

hebben aan extra

Sportblessures

compensatie door

ontstaan door een

specifieke herstel-

disbalans tussen

activiteiten. Dit

enerzijds belasting

gaat goed totdat de

(vooral externe

belasting – en daar-

factoren) en ander-

mee de behoefte aan

zijds de individu-

herstel – dusdanig

ele belastbaarheid

toeneemt dat er een

(met name interne

disbalans ontstaat

factoren). Zo kan

Foto: Marathon Eindhoven

bijvoorbeeld een
beginnende, fysiek

tussen inspanning
en herstel. Daarbij
is van belang, dat

niet optimaal fitte hardloper bij een té

logische verschijnselen als stemmings-

herstel niet ‘gratis’ is, maar ook energie

intensief trainingsprogramma sneller

veranderingen, demotivatie en irrita-

kost. Er ontstaat een spanningsveld,

vermoeid raken, zich vervolgens min-

tie. Normaliter zijn deze verschijnselen

omdat een toename van belasting vaak

der efficiënt voortbewegen en eerder

omkeerbaar en keert het lichaam terug

gepaard gaat met minder energie voor

een hardloopblessure krijgen.

naar de uitgangswaarden. Het proces

herstel. Hoe vermoeider de hardloper,

Veel sportblessureonderzoek was in

om de door inspanning geactiveerde

des te groter zijn behoefte aan herstel,

de afgelopen decennia gebaseerd op

systemen weer te laten terugkeren

maar des te minder energie er over

epidemiologische methoden met een

naar hun uitgangsniveau noemen we

is om de batterijen weer op te laden.

eenzijdige en monodisciplinaire (lees:

herstel. Binnen de hardloopsport is veel

Dit kan een cumulatief proces in gang

medisch-klinische) focus. Er gaan

aandacht voor het optimaliseren van

zetten waarbij het psychofysiologische

steeds meer stemmen op om ook te

het herstelproces, maar meestal vanuit

systeem (hartslag, bloeddruk, ademha-

kijken naar cognitieve, emotionele en

een focus op fysieke herstelvormen.

ling, adrenaline) steeds harder moet

sociale factoren die invloed kunnen

Er is relatief veel wetenschappelijk

werken om iedere keer de vereiste

uitoefenen op de hardloper en die het

onderzoek uitgevoerd op het terrein

inspanning te kunnen leveren. Deze

ontstaan van sportblessures kunnen
voorspellen en verklaren.9-12

van hydratatie, voeding, massages,

aanpassing wordt ook wel allostatische

compressie, kleding, warming-up,

regulatie genoemd.17

cooling-down en

Rol van mentale aspecten

trainingsschema’s13,

maar relatief weinig op het gebied van
herstelvormen.14

In een hard-

Het is hierbij van belang te beseffen
dat herstel lang kan duren. Onder-

Hardlopers worden in trainingen en

mentale

wedstrijden niet alleen aan fysieke,

loopcontext verwijst mentaal herstel

bijvoorbeeld laten zien dat de psycho-

maar ook aan cognitieve en emotionele

vooral naar het creëren van voldoende

fysiologische stress 36 uur na een wed-

inspanning blootgesteld. Cognitieve

cognitieve en emotionele afstand van

strijd nog steeds verhoogd was.18 Door

zoek bij professionele rugbyers heeft
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langdurig piekeren en niet los kunnen

blessures. Wanneer deze signalen

sures zijn we een nieuw onderzoeks-

komen van negatieve emoties, kan er

van overbelasting en/of overtraining

programma gestart. Eén van de doelen

een toestand van ‘sustained activation’

worden genegeerd en men ‘door de

van dit project is het verkrijgen van

ontstaan.19

pijn heen’ blijft trainen, kan dit op den

inzicht in de relatie tussen mentale

duur resulteren in groter blessureleed.

aspecten en sportblessures. Uiteinde-

Hiermee wordt bedoeld

dat de activatie van psychofysiologische systemen in reactie op trainings-

lijke willen we op basis hiervan een

of wedstrijdinspanning na afloop van

Afstand nemen

sportpsychologische interventie op de

het leveren van deze inspanning niet

Een studie onder Nederlandse recrea-

markt te brengen waarmee we hardlo-

automatisch ophoudt. De benodigde

tieve sporters wijst uit dat sporters die

pers bewust maken van de mogelijke

systemen kunnen als het ware niet

mentaal meer afstand namen van hun

rol van mentale aspecten bij het ont-

‘uit worden gezet’, wat op den duur

sport (d.w.z. er minder over piekerden

staan van sportblessures.

chronische slaap- en spanningsklach-

of nadachten) ook minder sportbles-

In dit artikel rapporteren we bevin-

rapporteerden.22

De mate waarin

ten tot gevolg kan hebben. Onderzoek

sures

bij recreatieve hardlopers laat zien dat

hardlopers mentaal afstand (kunnen)

Vanwege hun doorgaans competitieve

een slechtere slaapkwaliteit gepaard

nemen van hun sport hangt ook samen

en planmatige attitude ten aanzien van

gaat met een verminderde loop-

met hun passie voor het hardlopen.

hardlopen en hun hogere blessure

prestatie.20 Bovendien beïnvloedt de

Passie wordt gedefinieerd als een sterk

risico3 hebben we voor dit onderzoek

cognitieve en emotionele gesteldheid

verlangen naar een activiteit die men

halve en hele marathonlopers bena-

als plezierig en be-

derd via verschillende kanalen:

langrijk ervaart en

1. de twintig grootste atletiekvereni-

waarin men veel

gingen van Nederland;

tijd en energie wil

2. vijf Facebook hardloopgroepen;

investeren.23 Een

3. deelnemers van de Marathon Eind-

belangrijk element

hoven 2017.

bij passie voor een

De vragenlijst werd online aangebo-

activiteit als hard-

den en bestond uit ongeveer 120 items

lopen is dat indi-

met de volgende onderwerpen:

viduen voldoende

1. biografische kenmerken;

controle kunnen

2. hardlooptechnische aspecten, zoals

blijven uitoefenen

Figuur 1. Locatie en prevalentie van de gerapporteerde hardloopblessures (n=254).

dingen uit een eerste vragenlijststudie.

loopervaring en looptechniek;

over het vrijwillig

3. trainingssituatie: met/zonder een

en harmonieus uit-

trainer en/of trainingsschema en

voeren van die ac-

wel of niet in groepsverband;

tiviteit, zonder dat

4. hardloopmotivatie;

deze de persoon

5. sportblessures;

gaat overheersen

6. passie;

van een hardloper de kans op blessu-

(obsessief gedrag). Uit onderzoek blijkt

7. herstel;

res, bijvoorbeeld wanneer het reactie-

dat hardlopers met een obsessieve pas-

8. vitaliteit;

vermogen vertraagd is en een sporter

sie voor het hardlopen meer blessures

9. vermoeidheid;

onvoldoende kan reageren op een

rapporteerden dan hardlopers met een

10. slaap;

misstap.12

Ook zijn sporters die onvol-

harmonieuze

passie.24 Al

met al lijken

11. pijn.

doende herstellen van de hoge fysieke

mentaal afstand nemen van hardloop-

Uiteindelijk hebben 425 lopers aan

en mentale eisen die de sport aan hen

activiteiten en een positieve, niet-ob-

deze studie meegedaan. Meer dan de

stelt gevoeliger voor het ontwikkelen

sessieve hardloopbeleving belangrijke

helft (57,2%) was man en 42,8% was

van het overtrainingssyndroom of

voorwaarden te zijn om blessures te

vrouw. De gemiddelde leeftijd bedroeg

burn-out.21 Kortom, een aanhoudende

voorkomen.

44,7 jaar (SD=11,7) en liep uiteen van 16

staat van psychofysiologische activatie

tot 70 jaar. De deelnemers rapporteer-

als gevolg van onvoldoende mentaal

Vragenlijststudie

den gemiddeld zo’n 12 jaar aan hard-

herstel vergroot de kans op overtrai-

Vanwege de schaarste aan weten-

lopen te doen en hadden het afgelopen

ning, burn-out, demotivatie, slaap- en

schappelijk onderzoek op het terrein

jaar gemiddeld acht wedstrijden gelo-

spanningsklachten en, uiteindelijk,

van mentale aspecten en hardloopbles-

pen. Iets minder dan de helft (48,0%)

4
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gaf aan samen met andere lopers te
trainen, terwijl 39,3% trainde onder
begeleiding van een trainer. Zes op de
tien hardlopers (60,7%) gaven aan met
een trainingsschema te trainen.

Onderzoeksvragen
Op basis van de eerste onderzoeks
resultaten geven we hier antwoord op
de volgende twee vragen:
1. Hoe scoort deze groep hardlopers
ten aanzien van sportblessures en
gelieerde kenmerken?
2. Wat zijn persoons- en omgevingsgebonden risicofactoren voor het
ontstaan van sportblessures?

Prevalentie van sportblessures
Op de vraag of men in de afgelopen
twaalf maanden een of meerdere sportblessures (volgens onze werkdefinitie)
had gehad, gaf 59,8% van de respondenten een bevestigend antwoord.

Persoonsgebonden

Omgevingsgebonden

• hoge body mass index
• hoge middel-heup ratio
• aan krachttraining doen
• niet cognitief afstand nemen
• niet emotioneel afstand nemen
• obsessieve passie
• slechte slaapkwaliteit
• ’s nachts vaak wakker
• hoge prestatiemotivatie
• algehele vermoeidheid
• snel last van pijntjes en fysiek
ongemak (PHPD)

• geslacht
• leeftijd
• hardloopervaring
• technische loopervaring
• multisport
• niet fysiek afstand nemen
• harmonieuze passie
• problemen met in slaap vallen
• vitaliteit

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

• zware belasting privésituatie

ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

• hardlopen o.l.v. trainer
• hardlopen in groepsverband
• met trainingsschema trainen
• zware belasting werksituatie
• hoge cognitieve sporteisen
• hoge emotionele sporteisen
• hoge fysieke sporteisen
• lage cognitieve hulpbronnen
• lage emotionele hulpbronnen
• lage fysieke hulpbronnen

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Uit figuur 1 blijkt dat blessures aan
de onderste extremiteiten (knie, kuit,
achillespees, voet) het meest voorko-

Tabel 1. Persoons- en omgevingsgebonden risicofactoren voor hardloopblessures (254 geblesseerde
lopers versus 171 niet-geblesseerde lopers).

men. De gemiddelde pijnervaring van
deze blessures was 5,9 (SD=1,8) op een

– een hogere body mass index (ge-

sporten en loopervaring) lieten geen

schaal van 1 (‘geen pijn’) tot 10 (‘ergste

wicht in verhouding tot lichaams-

statistische verschillen tussen gebles-

pijn voorstelbaar’). De hardlopers rap-

lengte);

seerde en niet-geblesseerde lopers zien.

porteerden vervolgens dat ze ongeveer

– een hogere middel-heup ratio;

twaalf weken last hebben gehad van

– meer aan krachttraining te doen;

Omgevingsgebonden risicofactoren

deze blessures. Vier op de tien (40,6%)

– minder cognitief en emotioneel

Onder de omgevingsgebonden factoren

gaven aan nog steeds last te hebben van

afstand te kunnen nemen van hun

in tabel 1 werd slechts één risicofactor

deze blessures. Tot slot meldde 38,6%

sport;

gevonden: hardlopers die het afgelo-

dat de opgelopen blessures hun training in hoge mate hebben belemmerd.

– een grotere obsessieve passie voor

pen jaar één of meerdere sportblessures hebben gehad, rapporteerden een

hardlopen;
– een slechtere slaapkwaliteit;

zwaardere belasting in de privésituatie.

Risicofactoren van sport
blessures

– ’s nachts vaker wakker te worden;

De overige omgevingsgebonden facto-

– een hogere prestatiemotivatie;

ren (zoals wel/geen trainer, hardlopen

Potentiële risicofactoren voor hard-

– meer gevoelens van algehele men-

in groepsverband of trainen met een

loopblessures (zie tabel 1) zullen we

tale en fysieke vermoeidheid;

bespreken aan de hand van de twee

– sneller last te hebben van pijntjes en

hoofdcategorieën van Van Mechelen

fysiek ongemak, ook wel bekend als

en

collega’s.7

‘Pijntje Hier Pijntje Daar’

sche verschillen tussen geblesseerde en
niet-geblesseerde lopers.

(PHPD).25

De verschillen tussen de beide groe-

Persoonsgebonden risicofactoren

trainingsschema) toonden geen statisti-

pen lopers zijn statistisch getoetst

Van eerste inzichten naar
interventie

In vergelijking met de andere respon-

aan de hand van t-toetsen en χ2-

denten rapporteerden hardlopers die

kruistabeltoetsen. Andere persoons-

schetsen een voorlopig beeld: hardlo-

het afgelopen jaar één of meerdere

gebonden factoren (zoals leeftijd,

pers die

sportblessures hebben gehad:

geslacht, het beoefenen van meerdere

1. lager scoorden op mentale aspecten,

De hierboven vermelde resultaten
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hand van een verkeerslicht

hardloopblessures zal ontwikkelen in

met enige uitleg erbij. Groen

vergelijking met de controlegroep. De

betekende ‘risicoloos rennen’,

resultaten van de interventiestudie zul-

oranje ‘risicovol rennen’, en

len te zijner tijd gepubliceerd worden.

rood ‘niet rennen’. Ook konden
ze via de app informatie raadplegen hoe ze mentale aspecten

Conclusie
Dit artikel toont hoe belangrijk de rol

(zoals cognitief en emotioneel af-

van mentale aspecten bij sportbles-

stand nemen van hun sport) konden

sures is. De eerste bevindingen van

bevorderen. Bijvoorbeeld door de

onze vragenlijststudie laten zien dat

geplande training die dag te vervangen

de meerderheid van de halve en hele

door een mentale rustpauze en iets an-

marathonlopers in het afgelopen jaar

zoals cognitief en emotioneel af-

ders te gaan doen dat de aandacht die

sportblessures heeft gehad, met name

stand kunnen nemen van hun sport;

dag voldoende afleidt. Hardlopers in

aan de onderste extremiteiten. De

de controlegroep hadden vanzelfspre-

gerapporteerde typen en aantallen

Figuur 2. De mobiele applicatie REMBO.

2. hoger scoorden op obsessieve passie
en prestatiemotivatie;

kend geen toegang tot de app.

blessures komen overeen met an-

3. hoger scoorden op mentale/fysieke
vermoeidheid en PHPD25;

Beide groepen deelnemers kregen
gedurende twee maanden om de twee

der onderzoek onder (lange afstand)
lopers in Nederland.5,27 Gelet op de

4. lager scoorden op slaapkwaliteit,

weken een online vragenlijst met aller-

toenemende populariteit van de hard-

rapporteerden vaker hardloopbles-

hande vragen over mentale en fysieke

loopsport en de navenante groei van

sures in het afgelopen jaar. Kortom,

aspecten op het gebied van hardlopen

het aantal hardlopers en hardloopuren,

naast fysieke risicofactoren blijken ook

en blessures. Een vijftigtal hardlopers

onderstreept dit nogmaals de urgentie

mentale risicofactoren van belang bij

uit de experimentele groep droeg ook

om blessurepreventie bij hardlopers

hardloopblessures. Een oorzakelijk

twee weken lang een activity tracker.

hoog op de agenda te plaatsen.

verband kunnen we hier echter niet

Hiermee verzamelden we informatie

Verder wijst ons onderzoek op zowel

hard maken.

over fysieke indicatoren van inspan-

persoons- als omgevingsgebonden

We hebben daarom een interventiestu-

ning en herstel, zoals slaapkwantiteit

risicofactoren, waarbij de eerste een

die ontwikkeld om hardloopblessures

(totaal aantal minuten slaap), slaap-

prominente rol spelen. Dit gold zowel

te voorkómen door bewustwording

kwaliteit (aantal keren onrustig / ont-

voor absolute aantallen (11 versus 1)

en optimalisatie van mentaal herstel

waakt gedurende de nacht), het aantal

als procentueel (55% ‘ja’ versus 9%

onder hardlopers. De respondenten

per dag gezette stappen en het aantal

‘ja’). Een methodologische kantteke-

van onze vragenlijststudie zijn uitge-

minuten per dag in verschillende hart-

ning is hierbij op zijn plaats. In tabel

nodigd om aan deze interventiestudie

ritmezones. Deze gegevens vergelijken

1 wordt een oorzaak-gevolg verband

deel te nemen, waarbij ze willekeurig

we met de vragenlijstscores.

tussen de vermelde risicofactoren en

ingedeeld zijn in een experimentele

De experimentele groep werd na af-

hardloopblessures gesuggereerd. Dit

groep (n=214) en een controlegroep

loop van de interventie gevraagd om

is echter niet hard te maken op basis

(n=211). De experimentele groep kreeg

feedback te geven op de ontwikkelde

van dit vragenlijstonderzoek, mede

een door ons ontwikkelde mobiele ap-

app en het nut ervan. In september

omdat de blessures achteraf gerap-

plicatie (app), genaamd REMBO. Dit

2018 volgt een eerste follow-up meting

porteerd zijn. Zo is het bijvoorbeeld de

soort applicaties zijn vandaag de dag

van de vragenlijststudie om effecten

vraag of hardlopers die aan krachttrai-

sterk ingeburgerd bij hardlopers en

van het gebruik van de app te toet-

ning doen daar blessures van krijgen,

blijken uitermate geschikt voor inter-

sen, waarna ook de hardlopers in de

of dat geblesseerde lopers vaker aan

ventiedoeleinden.26

REMBO staat voor

controlegroep toegang zullen krijgen

krachttraining doen als onderdeel van

‘Running & Exercise Mental Break

tot de app. Al met al verwachten we,

een revalidatieprogramma. Verder

Optimisation’. Aan de hand van twaalf

in lijn met arbeids- en sportpsychologi-

(interventie-)onderzoek zal dit moeten

vragen over hun momentane mentale

sche literatuur over mentaal herstel en

uitwijzen.

en fysieke gesteldheid kregen de hard-

obsessieve passie, dat de experimentele

Veel van de geïdentificeerde risicofacto-

lopers via een algoritme teruggekop-

groep na de interventieperiode beter

ren omvatten een mentale component.

peld of het op dat moment verstandig

weet om te gaan met mentale aspec-

Regelmatig cognitief en emotioneel

was om te gaan hardlopen. Zoals in

ten van hun hardloopactiviteiten en

afstand nemen van de hardloopsetting

figuur 2 te zien is, gebeurde dit aan de

als gevolg hiervan op termijn minder

lijkt een effectieve manier om mentaal

6
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herstel te bevorderen, naast minder
obsessief hardloopgedrag. Hardlopers
kunnen ook mentaal herstel inplannen en periodiseren door af en toe
een ‘mental break’ van het sporten te
nemen, met name in stressvolle (privé-)
situaties. Spreek voor jezelf en met de
trainer/coach een moment af waarop je
de (negatieve) gedachten en gevoelens
van een training of wedstrijd definitief
achter je laat.
Tot slot legitimeren onze bevindingen
de doorontwikkeling en inzet van de
mobiele applicatie REMBO teneinde
het belang van mentale aspecten binnen de hardloopsport te onderkennen
en te optimaliseren. We hopen dat de
nieuwe kennis die we willen opdoen
uit de interventiestudie zal leiden
tot een gedegen onderbouwing van
(1) het gebruik van de app en (2) de
cruciale rol van mentale aspecten bij
hardloopblessures. We streven ernaar
om REMBO aan het einde van dit
project als erkende interventie op te
laten nemen in de database Gezond en
Actief Leven (RIVM). Ook zal de app
beschikbaar worden gesteld aan het
kennisportal van het Kenniscentrum
Sport, zodat in de nabije toekomst iedere (hardloop-)sporter er gebruik van
kan maken. Idealiter dragen de nieuwe
kennis en het applicatiegebruik op
termijn bij aan het voorkómen dan wel
het verminderen van sportblessures.
Daar is zowel de sporter als de maatschappij bij gebaat.

Met dank aan
Dit onderzoeksproject is gedeeltelijk gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidszorgonderzoek en
ontwikkeling (ZonMw), projectnummer
536001003.
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