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Contrast 



Sport kent vele hoogtepunten (Rio 2016) 

EK/WK 2014  



maar ook dieptepunten of teleurstellingen 
of teleurstellingen 



Hardlopen: van jong tot oud 



Hardlopen = sport voor alle leeftijden 

Bron: OBiN 2011, VeiligheidNL 

Top 5 sporten naar leeftijdsgroep 



Hardlopers in Nederland 
2012: 1.9 miljoen hardlopers in Ned. 

 
Aantal uren hardlopen, x 1.000.000, 2006 - 2012 



Fysiologisch verouderingsproces (1) 

Spieren (omvang en aantal spiervezels) 



Fysiologisch verouderingsproces (2) 
 

Spieren 



Fysiologisch verouderingsproces (3) 

Uithoudingsvermogen: 
• VO2 max neemt af  

– maximale zuurstof volume dat 
iemand kan transporteren en 
metaboliseren per tijdseenheid.  

 

• Piek VO2 neemt af 
– Hoeveelheid zuurstof die 

verbruikt wordt op moment 
van stoppen. 

– Afhankelijk van hartslag en 

zuurstofopname per hartslag. 



Gunstige effecten van sporten (1) 

a) Spierkracht: 

• Behoud van spiermassa en van motorneuronen. 

 

b) Flexibiliteit: 

• Spiervezels verkorten minder. 

 

c) Snelheid: 

• Behoud van fast-twitch spiervezels (type 2 = wit). 

 

d) Uithoudingsvermogen: 

• Verlaging van het hartritme in rust  langere vullingsfase  betere 

coronaire doorbloeding  verhoging slagvolume.  

 

e) Coördinatie: 

• Verbeteringen in a-b-c-d doen de coördinatie verbeteren 

 

 



Gunstige effecten van sporten (2) 

f) Psyche: 

• Verbetering in cognitieve functies, slaap, en stemming. 

• Betere regulatie van het aminozuur homocysteine, wat 

preventief is tegen cognitieve achteruitgang.  

• Verbetering van spieren en gewicht heeft positief effect op 

zelfbeeld en geeft minder bewegingsangst.  

• Vermindering van angst bij mensen die herstellen van 

ziekte. 

• Vermindering van depressieve symptomen en mogelijk 

ook vermindering risico op depressie. 

 



Gunstige effecten van sporten (3) 

g) Chronische aandoeningen: 

• Verlaging van bloeddruk 

• Verlaging van obesitas  

• Verhoging van HDL en verlaging van LDL  

• In combinatie met dieetaanpassingen: 

 verlaging op risico om DM type 2 op te lopen  

• Bij DM type 2 patiënten verbetert de bloedglucose 

door afname van de insuline resistentie  mogelijk 

minder medicatie nodig.  

 

Conclusie: regelmatig sporten leidt tot verlaging van 

het risico op hart- en vaatziekten en heeft een 

positief effect op morbiditeit en mortaliteit van hart- 

en vaatziekten. 

 



Gunstige effecten van sporten (4) 

Subjectief: 
 

• Fitter gevoel, meer energie  

• Minder vermoeidheid 

• Minder stijfheid in botten en spieren 

• Verbeterde stabiliteit (val-kans daalt) 

• Grotere actieradius 
 

 



 
 

Afweersysteem 

  
 Reguliere middelzware  
 inspanningen verhogen de 
 afweer 
 
 Uitputtende inspanningen 
 veroorzaken een  
 onderdrukking van het   
 immuunsysteem. 





Hardlopen: Niet altijd leuk! 



Twee tegenpolen van Sport 



Hardlopen: aantal blessures (2012) 
vs. andere sporten 



Hardloopblessures (periode 2006-2012) 



Relatieve risico op een sportblessure 
andere sporten 
• Aantal blessures per 1000 sporturen, 2012 



Risciogroepen hardloopblessures 

• Hardloopblessures per 1000 uur, naar leeftijd en geslacht 



Hardloopblessures - ontstaanswijze 

• 51 % plotseling ontstaan (gemiddeld voor alle sporten samen is dit 75 %)  

• 49 % geleidelijk ontstaan 



Blessure locatie 

• Hardloopblessure naar locatie: 91 % aan onderste extremiteit 



Top 5 Hardloopblessures (SEH)* 

1. Verstuikte enkel 
2. Gebroken enkel 
3. Kneuzing of klein letsel aan voet of tenen  
4. Gebroken voet 
5. Gebroken hand of vinger 
*blessures behandeld op een SEH-afdeling van een ziekenhuis. 

 



1Achillespeesklacht 

 Pees: elastische schakel tussen spier en bot 
 Overbelasting van de pees  
 Internationale benaming: tendinopathie  
 Qua achillespees:  

1. - insertietendinopathie 
2. - midportion tendinopathie  
  (2-6cm proximaal van insertie) 

 
1  

2. 

. 



Overtraining 

 
Signalen: 

• Prestatiedaling 

• Lokale (blijvende) Spiervermoeidheid 

• Algemene Oververmoeidheid 

• Slaap- en eetstoornissen 

• Angstig, depressief 

• Regelmatig luchtweginfecties 

• Vergrote blessurekans 

 



Preventief Sportmedisch 
Onderzoek  

Cardiale screening 



Keuring met prestatiemeting 

Max. inspanningstest op fietsergometer of tredmolen: 

• Doorsnee sporter: 200-275 Watt  

    (ca 1 uur hardlopen op een snelheid van 11 km/uur) 

• Profwielrenner:  450-500 Watt 

• Chronisch zieke:   50-100 Watt  

    (wandelen met een snelheid van 6 km/uur vraagt ca 100 W) 



Zoeken naar de zwakste schakel(s) 



 Onvoldoende herstel 

Subjectief (lijf van de atleet) 

- Spierstijfheid 

- Snellere vermoeidheid 

- Gebrek aan ‘’macht’’ 

 

Objectief: 

- Melkzuur, ammoniak, urinezuur 

- Creatinekinase (CK), ureum 

- Hormonen: cortisol en testosteron 

 

Conclusie: aanvoelen van het lichaam door de sporter is nog 

altijd het meest betrouwbare en gevoeligste om 

overbelasting op te sporen. 

 



Herstelbevorderende maatregelen 

Fysiek: 
• - nachtrust (vooral in groeifase) 
• - massage/ sauna (cryo- en thermotherapie) 
 
Psychisch: 
• - Afleiding/vertier/vakantie 
• - Relaxatie-oefeningen 
 
Sociaal: 
• - Terugdraaien eisen trainer/omgeving/werk 
• - Realistische verwachtingspatronen leefomgeving 



 Preventie  

• Optimaal getraind zijn, zodat een goede balans 

ontstaat tussen inspanning en herstel 

• Geholpen door energierijke voeding 

• Sportmedisch onderzoek, incl. maximale 

inspanningstest met ademgasanalyse (cardiale 

screening en bepaling melkzuurdrempel) 

• Evaring opdoen onder extreme omstandigheden 

met eten en drinken 

 

 

 

 



•  Winst en verlies; plezier en ellende liggen 
heel dicht bij elkaar! 
 
 

Slotbeschouwing 



Hardlopen is gezond, mits ……… 

- de trainingsbelasting adequaat wordt afgestemd 
 op het individu 
- men geen dopinggeduide middelen gebruikt 
- er goede sportmedische begeleiding bestaat 
- alle vormen van blessurepreventie worden 
 toegepast 
 



Finish line 



Voorlichting aan (halve)marathonlopers 

Typ hier uw 
tekst 

3 nov: Veiligheid NL 
8 nov: UMC-marathon van Utrecht 



  


