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Monitoren van gezondheid bij 
talentvolle sporters
Inleiding
Sportblessures zijn een groot probleem voor topsporters. In Nederland lopen sporters jaarlijks in totaal 4,4 miljoen blessures 

op, waarvoor in 1,7 miljoen gevallen medische behandeling gezocht wordt. De totale jaarlijkse maatschappelijke kosten van 

sportblessures worden geschat op 1,2 miljard euro.(3) Sportblessures leiden veelvuldig tot sportverzuim en zijn een belangrijk motief 

om met een sport te stoppen.(8) Daarnaast starten sporters vaak weer te snel met sporten na uitval door een blessure. Dit resulteert 

in restklachten(5,6.9) en een verhoogde kans om opnieuw geblesseerd te raken(2). In totaal stopt maar liefst 33 procent van de 

topsporters door blessures met hun sportloopbaan.(7) Dit komt doordat topsporters continu de grenzen opzoeken van het menselijk 

lichaam om te komen tot optimale sportprestaties. Hierdoor bestaat het gevaar dat deze groep sporters te lang door blijft lopen met 

sportgerelateerde klachten voordat ze (para)medische hulp inschakelt en langdurige uitval riskeert. Recente cijfers uit een Noors 

onderzoek onder talentvolle en topsporters onderschrijven dit schrikbarende beeld.(1)

Professionals werkzaam in de recreatieve sport en topsport, zoals sportfysiotherapeuten, sportartsen en trainers, willen het aantal 

sportblessures reduceren. Echter, tot op heden lukt dat onvoldoende. Sportfysiotherapeuten, sportartsen en trainers hebben daarom 

het lectoraat Sportzorg van de Hogeschool van Amsterdam benaderd om gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen van kennis ten 

aanzien van het voorkomen van blessures.

Methode
Gedurende één jaar worden blessures, trainingsomvang, fysieke factoren, psychosociale factoren en (para)medische onderzoeken 

en eventuele behandelingen geregistreerd van basketballers, voetballers, gymnasten, rugbyers en judoka’s van het Centrum voor 

Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam en sporters die behandeld worden door sportartsen en sportfysiotherapeuten van De 

Sportartsen Groep en ManualFysion. Deze prospectieve dataverzameling wordt uitgevoerd met een online registratiesysteem. De 

gegevens worden ingevoerd door sportartsen, sportfysiotherapeuten, coaches en de sporters zelf. Door alle data aan elkaar te 

koppelen wordt onder andere de prevalentie en incidentie van lichamelijke klachten en blessures bij sporters berekend.

Resultaten
Vanaf augustus 2014 is gestart met de dataverzameling van het onderzoek (n=92) bij het CTO voetbal (n=25), basketbal (n=22), 

turnen (n=16) en judo (n=29). Het basisniveau is aan het begin van het seizoen vastgelegd door middel van verschillende 

sprinttesten, wendbaarheidstesten, sprongtesten en de Interval Shuttle Run Test (ISRT). Om het basisniveau van de turnsters te 

bepalen is de Gymnastics Functional Measurement Tool (GFMT)(10) gebruikt. Daarnaast hebben alle sporters een baseline vragenlijst 

ingevuld. Deze vragenlijst gaf inzicht in de duur en locatie van eerdere en huidige blessures. Iedere twee weken hebben de sporters 

een online vragenlijst ontvangen, waarmee op basis van de Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) questionnaire on health 

problems(1) en het Consensus statement on injury definitions(2) de ernst en karakteristieken van blessures in kaart werden gebracht.

De behaalde trap van de ISRT was gemiddeld 78,6 (SD=16,5). De score op de GFMT was gemiddeld 50,4 (SD=10,1). Deze score valt 

binnen de range van level 8 van het United States Association of Gymnastics (USAG)-scoringssysteem.(10) In de eerste twee maanden 

zijn 70 blessures geregistreerd, waarvan 59 blessures afkomstig zijn van voetbalsters en 11 van turnsters. De blessure duurde 

gemiddeld 6,3 (SD=12,8) dagen, waarvan de langste blessure 70 dagen en de kortste blessure nog geen dag. De meest voorkomende 

blessurelocatie was de knie (11x), gevolgd door de enkel (10x).

Conclusie
Talentvolle sporters lopen een groot risico om geblesseerd te raken. Om uitval en stagnatie van ontwikkeling te voorkomen 

is het vroegtijdig signaleren van blessures belangrijk. Door een multidisciplinaire samenwerking van coaches, begeleiders, 

fysieke trainers, (para)medici en onderzoekers kan een belangrijke stap in blessurepreventie worden genomen.
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Blessures en ziekten bij 
eerstejaars studentenroeiers
Inleiding en vraagstelling
Eerstejaars studentenroeiers krijgen te maken met een forse toename van de trainingsbelasting tijdens hun roeiseizoen. 

Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke effecten dit heeft op het ontstaan van blessures en ziekten.

Methode
In deze prospectieve cohortstudie hebben eerstejaars studentenroeiers van vijf studentenverenigingen tijdens het seizoen 

2013/2014 wekelijks een online vragenlijst ingevuld over expositie (duur en intensiteit van trainingen en wedstrijden) en 
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gezondheid (blessures en ziekten). Hierbij werd gebruikgemaakt van de OSTRC Overuse Injury Questionnaire, die vragen 

bevat over mogelijke fysieke problemen die consequenties hebben voor sportdeelname (Clarsen et al., 2013).

Resultaten
Er zijn 137 wedstrijdroeiers opgenomen in dit onderzoek (63% man, 37% vrouw; gemiddelde leeftijd 20,4±1,5 jaar). 

Voorlopige resultaten laten zien dat gedurende het wedstrijdseizoen in totaal 3.122 vragenlijsten ingevuld zijn 

(gemiddeld 23 per roeier, range 1-34). De roeiers trainden gemiddeld ruim zeven uur per week (430 minuten) en  

roeiden gemiddeld 2,9 kilometer tijdens wedstrijden.

Bij 28 procent van de wekelijks ingevulde vragenlijsten is aangegeven dat er problemen waren tijdens het roeien 

in de afgelopen week. Negen procent gaf aan dat er een verlaagde roeiactiviteit was in de afgelopen week. Bij 

26 procent was sprake van een verlaagd prestatieniveau in de afgelopen week. Bij 21 procent werd aangegeven dat er 

gezondheidsklachten waren in de afgelopen week, met een gemiddelde ernstscore van 28, op een schaal van 0 tot 100. 

Deze gezondheidsproblemen betroffen vooral blessures (56%), gevolgd door ziekten (31%). Ruim tachtig procent van de 

roeiers (n=109) heeft één of meerdere blessures opgelopen tijdens de eerste helft van het seizoen. De relatieve impact 

van blessures (gebaseerd op de cumulatieve ernstscores) was het grootst bij letsels aan de knie (29%) en onderrug (20%).

Conclusies
Het risico op een blessure of ziekte is groot voor eerstejaars studentenroeiers. Er is echter weinig kennis beschikbaar 

over de epidemiologie van roeiblessures en ziekten bij deze doelgroep.

Discussie en aanbevelingen
De gepresenteerde data kunnen een basis vormen voor verdere analyses van blessuremechanismen. Door 

vervolgonderzoek kan nieuwe kennis ontstaan over risicofactoren. Dit is essentieel om uiteindelijk effectief preventieve 

maatregelen in de roeisport te implementeren.
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Sportblessures bij eerstejaars 
ALO-studenten
Inleiding en vraagstelling
Sportblessures zijn een groot probleem bij ALO-studenten, omdat ze leiden tot fysieke beperkingen, afwezigheid en in 

ernstige gevallen studievertraging. Het doel van dit onderzoek is om de aard en omvang van sportblessures bij ALO-

studenten in kaart te brengen en te onderzoeken welke risicofactoren bepalend zijn voor het oplopen van een blessure.

Methode
Voor de start van het studiejaar vulden alle eerstejaars ALO-studenten (n=278, 79 vrouwen, 199 mannen) een vragenlijst 

in over persoonskenmerken en sportgeschiedenis. Gedurende vijf maanden werden op wekelijkse basis gegevens 

verzameld over sportblessures en ziekten (OSTRC Overuse Injury Questionnaire)(Clarsen et al., 2013). Verder werd elke 

tien weken gevraagd om expositie en blessures retrospectief te registreren (Fuller et al., 2006).

Resultaten
In 23 procent van de 2.071 ingevulde vragenlijsten zijn fysieke problemen geregistreerd. Deze problemen resulteerden in 

een vermindering van de sportprestaties (24%), moeite tijdens het sporten (23%) en verminderde fysieke activiteit (21%). De 

gemiddelde ernstscore voor alle geregistreerde fysieke problemen was 32±23 (op een schaal van 0-100).

In totaal zijn door 144 studenten 197 blessures geregistreerd die leidden tot sportuitval (1 tot 44 dagen). De meeste blessures 

waren acuut (56%) en werden opgelopen tijdens lestijd (62%). Blessures kwamen het meest voor aan het onderbeen (19%), de 

knie (16%), de enkel (14%) en de schouder (13%) en werden opgelopen tijdens turnen (21%), atletiek (16%) en voetbal (16%).

Risicofactoren voor een blessure waren een blessure in het voorgaande jaar (p=0.04) en een blessure bij de start van het 

studiejaar (p=0.01). Geslacht (p=0.06), leeftijd (p=0.71), sportgeschiedenis (p=0.35) en chronische ziekte (p=0.17) bleken 

geen risicofactoren.

Conclusie
Het risico voor het oplopen van sportblessures en/of ziekte is groot voor eerstejaars ALO-studenten. De belangrijkste 

risicofactoren voor het oplopen van een sportblessure zijn een blessure in het voorgaande jaar en een blessure bij 

aanvang van het studiejaar.

Discussie en aanbevelingen
Het lijkt zinvol dat een ALO een registratiesystematiek hanteert voor het signaleren van blessures en doorverwijzing naar 

(para)medici, teneinde uitval zo kort mogelijk te laten duren.
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Anouk van Oeijen M Musc & I.R. Faber
Donderdag 27 november – 12.15 uur – sessie A1 – Femoroacetabulair impingement: onbekend is geen herstel!

Femoroacetabulair 
impingement: onbekend is 
geen herstel!
Inleiding en vraagstelling
Femoroacetabulair impingement (FAI) komt voor bij sporters die een grote range of motion van het heupgewricht 

vereisen, zoals (ijs)hockeyers.(1) FAI karakteriseert zich door overmatig contact tussen het femur en acetabulum bij 




