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Ready? Set Go! Finish

Samenvatting
Ready? Blessurepreventieve kennis vertalen naar de praktijk 
Regelmatig sporten en bewegen heeft positieve gevolgen voor de gezondheid, zowel voor het 
individu als voor de volksgezondheid in het algemeen. Mede daarom wordt een actieve leef-
stijl gestimuleerd. Een nadeel van sport en bewegen is echter de kans om geblesseerd te raken. 
Preventie van sportblessures is belangrijk om de positieve gezondheidseffecten van sport en 
bewegen te behouden en te vergroten. 

Er is veel wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van blessurepreventieve maatregelen in 
de sport, waaronder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en specifieke trainings-
vormen. Het blijkt echter lastig om deze kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Cijfers 
over sportblessures in Nederland laten over de afgelopen jaren een stijging zien in de kans op 
een sportblessure. Dit kan wijzen op een niet optimaal gebruik van blessurepreventieve maat-
regelen. Om dit te verbeteren is niet alleen kennis nodig over de effectiviteit van blessurepreven-
tieve maatregelen, maar ook over strategieën om deze kennis op grote schaal ‘aan de man/vrouw’ 
te brengen. Implementatie van blessurepreventieve maatregelen vereist een (blijvende) gedrags-
verandering van sporters: zij moeten bekend zijn met effectieve blessurepreventieve maatregelen 
én deze op een juiste manier (gaan) gebruiken. Hiervoor moet de inzet van alle mogelijke, rele-
vante interventiestrategieën worden overwogen. Dit betreft onder andere training, voorlichting, 
spelregelwijzigingen en aanpassingen van sportomgeving en sportaccommodaties. 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de effectiviteit van strategieën 
om wetenschappelijke kennis over blessurepreventie naar de praktijk te vertalen en te imple-
menteren. De kern van het proefschrift bestaat uit twee delen. In het eerste deel (Set) wordt 
bestaande kennis over wat werkt in sportblessurepreventie geanalyseerd om inzicht te krijgen 
in relevante interventiestrategieën en essentiële elementen van effectieve interventies. Hiertoe 
zijn twee systematische reviews uitgevoerd. Deel 2 (Go!) beschrijft effect- en procesevaluaties 
van drie interventies in Nederland, gericht op het bevorderen van het gebruik van effectieve 
blessurepreventieve maatregelen via verschillende interventiestrategieën. 

Set. Wat werkt in sportblessurepreventie
Interventiestrategieën voor sportblessurepreventie 
Een systematische review werd uitgevoerd om inzicht te krijgen in interventiestrategieën die in 
de wetenschappelijke literatuur zijn gebruikt om sportblessures te voorkomen, en om moge-
lijke gaten in de kennis zichtbaar te maken (Hoofdstuk 2). Een aangepaste versie van de Haddon 
matrix is gebruikt om de literatuur in te delen in 20 mogelijk relevante strategieën voor sport-
blessurepreventie. Deze strategieën grijpen in voor (‘pre-event’), tijdens (‘event’) of na het 
blessuremoment (‘post-event’), en richten zich op het direct beïnvloeden van het gedrag van 
het individu, de sportactiviteit (door in te grijpen op regelgeving of sportmateriaal) of de fysieke 
of sociaal-culturele omgeving waarin wordt gesport. Relevante wetenschappelijke literatuur 
werd gezocht in vijf elektronische bestanden. De 155 studies die werden meegenomen in de 
review voldeden aan de volgende eisen: het onderzoek maakte gebruik van een controlegroep 
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of -conditie, prospectieve dataverzameling en een kwantitatieve blessure-uitkomstmaat. De 
meeste studies evalueerden het blessurepreventieve effect van interventies die direct gericht 
waren op gedragsverandering van het individu. Dit gebeurde vooral in de ‘pre-event’ fase via 
trainingsprogramma’s om de belastbaarheid van het individu te vergroten. Ook waren veel 
studies gericht op het gebruik van sportmateriaal in de ‘event’ fase (brace, tape, beschermings-
materialen). Het gebruik van de Haddon matrix maakte ook duidelijk dat specifieke strategieën 
nog niet of onvoldoende zijn geëvalueerd in de wetenschappelijke literatuur, namelijk interven-
ties die aangrijpen op regelgeving, voorlichting, training van psychologische en cognitieve vaar-
digheden en het aanpassen van de sportomgeving. Slechts enkele studies waren gericht op het 
voorkomen van herhaalde blessures (recidieven) in de ‘post-event’ fase. Aanvullend onderzoek 
naar de effectiviteit van deze interventiestrategieën is gewenst. 

De systematische review heeft geresulteerd in een overzicht van relevante interventiestra-
tegieën die gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen en inzetten van blessurepreventieve 
interventies in de praktijk. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het specifieke bles-
sureprobleem en de omstandigheden. 

Essentiële elementen van effectieve interventies
Beschikbare wetenschappelijk kennis over blessurepreventie zou meer ingezet moeten worden 
om essentiële elementen van effectieve interventies te identificeren. Inzicht is gewenst in onder-
delen die (voornamelijk) bijdragen aan het preventieve effect van een interventie, en welke 
specifieke doelgroep vooral profiteert van de interventie. Hoofdstuk 3 beschrijft als voorbeeld 
een systematische review naar de effectiviteit van een neuromusculair trainingsprogramma 
(NMT) ter preventie van enkeldistorsies. In drie elektronische bestanden is gezocht naar rele-
vante wetenschappelijke studies die gebruik maakten van (gerandomiseerd) onderzoek met 
een controlegroep, of van observationeel onderzoek met een voor- en nameting (‘pretest-post-
test design’). In totaal werden 30 studies meegenomen in het onderzoek. Van al deze studies 
werd de methodologische kwaliteit (bias) gescoord. De variatie bleek groot in zowel de kwali-
teit van de studies (de kwaliteitsscore varieerde van 47% tot 100%) als in de gevonden preven-
tieve effecten. Beide factoren bleken onafhankelijk van elkaar te zijn. Alleen studies van hoge 
kwaliteit zijn meegenomen in de meta-analyses. 

De analyses lieten zien dat NMT effectief is ter preventie van enkeldistorsies (relatief risico 
(RR)=0,60; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,51-0,71). NMT bestond bij circa de helft van 
de studies alleen uit een vorm van balanstraining. In de overige studies was dit aangevuld met 
andere trainingsvormen en/of voorlichting (multi-component programma’s). Subgroepanalyses 
toonden aan dat balanstraining op zich effectief is om enkeldistorsies te voorkomen, met of 
zonder het gebruik van een balansbord/oefentol. Dit werd gevonden bij interventies die speci-
fiek gericht waren op de preventie van enkeldistorsies (RR=0,58; 95% BI 0,48-0,72) en bij 
interventies gericht op de preventie van onderbeenblessures/alle blessures (RR=0,71; 95% BI 
0,52-0,97). Bij multi-component programma’s kon de effectiviteit alleen aangetoond worden 
bij interventies gericht op de preventie van onderbeenblessures/alle blessures (RR=0,55; 95% 
BI 0,41-0,74). Ook bleek NMT alleen effectief ter preventie van recidieve enkeldistorsies. Er is 
onvoldoende bewijs voor het preventieve effect van NMT bij nieuwe enkeldistorsies en binnen 
een algemene sportpopulatie. Balanstraining lijkt een essentieel element te zijn van NMT ter 
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preventie van enkelblessures. Voor de praktijk betekent dit dat balanstraining in ieder geval 
onderdeel moet zijn van een programma ter preventie van enkeldistorsies, indien gewenst 
aangevuld met balansbord-oefeningen of overige elementen. 

Dit onderzoek toont aan dat beschikbare kennis gebruikt kan worden om te komen tot efficiën-
tere interventies zonder verlies aan effectiviteit, met mogelijk meer draagvlak (therapietrouw) 
onder de doelgroep en andere belanghebbenden. 

Go! Blessurepreventieve interventies in Nederland
Evaluatie van diverse interventiestrategieën
Om blessures te voorkomen moet kennis over wat werkt in sportblessurepreventie toegepast 
worden in de praktijk. Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft daarom effect- en proces-
evaluaties van drie blessurepreventieve interventies. Deze interventies zijn in Nederland geïm-
plementeerd als onderdeel van (inter)nationaal beleid ter preventie van sportblessures om het 
gebruik van blessurepreventieve maatregelen te bevorderen. Elke interventie maakte hierbij 
gebruik van een andere strategie: spelregelwijziging, voorlichting en de inzet van eHealth (een 
app).

Effectiviteit van spelregelwijziging
Hoofdstuk 4 beschrijft een onderzoek naar het blessurepreventieve effect van een spelregel-
wijziging bij voetbal. In 1990 introduceerde de internationale voetbalbond FIFA een nieuwe 
spelregel die het gebruik van scheenbeschermers in wedstrijden verplicht stelde om onder-
beenblessures te voorkomen. In Nederland is deze wijziging voor alle amateurspelers inge-
voerd in het seizoen 1999/2000. Tijdtrendanalyses (over de periode 1986-2010) zijn gebruikt 
voor de analyse van gegevens over voetbalblessures behandeld op spoedeisende hulpafde-
lingen van Nederlandse ziekenhuizen. Alle blessures van voetballers van 6-65 jaar zijn meege-
nomen in de analyses, waarbij onderbeenblessures die door scheenbeschermers voorkomen 
kunnen worden, zijn onderscheiden van overige blessures. Uit de resultaten bleek dat het aantal 
onderbeenblessures bij voetbal significant afnam in de periode na introductie van de nieuwe 
spelregel (1996-2000: -20%; 2001-2005: -25%) in tegenstelling tot het aantal overige voet-
balblessures. Dit effect was duidelijker zichtbaar in de weekenden (op wedstrijddagen) bij 
zowel mannen als vrouwen. Het beschikbare bewijs duidt op een relatie tussen de spelregelwij-
ziging en een afname in het aantal onderbeenblessures, al kan op basis van het onderzoeksde-
sign geen directe oorzaak-gevolg relatie aangetoond worden. Het onderzoek laat zien dat een 
spelregelwijziging op (inter)nationaal ingezet kan worden om sportblessures te voorkomen.

Effectiviteit van voorlichting
Hoofdstuk 5 beschrijft een onderzoek naar de effectiviteit en het bereik van een landelijke inter-
ventie om vrijwillig helmgebruik bij Nederlandse recreatieve skiërs en snowboarders (NRSS) te 
bevorderen. De belangrijkste reden om deze interventie te ontwikkelen was het lage en incon-
sequente gebruik van helmen door deze doelgroep. De interventie ‘Gebruik je kop, helm op’ ging 
van start tijdens het wintersportseizoen van 2010/2011 en bestond uit meerdere elementen. In 
indoor skihallen werden NRSS bereikt via een ‘Kop van Jut’ en informatiefolders en op natio-
naal niveau door gezondheidsvoorlichting (via een informatieve website, persbericht, banners 
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op websites en advertenties). Een prospectief onderzoek met herhaalde metingen binnen één 
groep, direct voor en na het wintersportseizoen van 2010/2011, evalueerde het effect van 
blootstelling aan de interventie op (determinanten van) zelf-gerapporteerd helmgebruik. Er 
werd gebruik gemaakt van een random steekproef van 363 NRSS uit een bestaand Nederlands 
onderzoekspanel. Gegevens werden verzameld met behulp van online vragen lijsten. Een 
tweede onafhankelijke steekproef van 363 NRSS werd gebruikt om het bereik van de interventie 
vast te stellen direct na afloop van het wintersportseizoen. Multipele regressieana lyses zijn 
gebruikt om de associatie vast te stellen tussen blootstelling aan de interventie en individuele 
veranderingen in de uitkomstmaten (risicoperceptie, kennis, attitude, helmgebruik) gedurende 
het seizoen.

Blootstelling aan de interventie had een significant en positief effect op helmgebruik onder NRSS 
(ß=0,23; 95% BI=0,017-0,44). Subgroepanalyses lieten zien dat dit effect alleen aanwezig was 
bij vrouwelijke NRSS, jonge skiërs, en bij skiërs van middelmatig niveau. Er werd geen significant 
effect gevonden tussen blootstelling aan de interventie en de determinanten van helmgebruik. 
Wel toonden subgroepanalyses interventie-effecten aan in specifieke subpopulaties op respec-
tievelijk risicoperceptie en kennis. In totaal werd 28,1% van de NRSS met de interventie bereikt. 
Het bereik verschilde tussen skiërs, snowboarders en NRSS die actief waren in beide sporten. 
Het onderzoek heeft aangetoond dat een landelijke interventie succesvol kan zijn in het beïn-
vloeden van preventief gedrag. Bij de ontwikkeling en evaluatie van interventies moet rekening 
worden gehouden met verschillen tussen relevante subgroepen in bereik en effectiviteit. 

Gebruik van eHealth 
Zowel eHealth als mHealth worden gezien als relevante technologieën om de implementatie 
van preventieve maatregelen te verbeteren. Met dit doel is de gratis app ‘Versterk je enkel’ 
ontwikkeld. De app bevat een effectief bewezen NMT programma ter preventie van recidieve 
enkeldistorsies. Een procesevaluatie is uitgevoerd om inzicht te krijgen hoe de app en het daarin 
opgenomen programma in de praktijk werden gebruikt (Hoofdstuk 6). Google Analytics werd 
ingezet voor objectieve data over het gebruik van de app gedurende een periode van respec-
tievelijk 18 maanden (iOS versie) en 15 maanden (Android versie) vanaf lancering van de app. 
Ook zijn vragenlijsten uitgezet onder app-gebruikers om inzicht te krijgen in hun kenmerken, 
redenen om de app te downloaden, waardering van de app en de mate waarin het ingebedde 
NMT programma werd gebruikt (n=82). Het bereik van de app binnen de potentiële doel-
groep van sporters met enkeldistorsie in Nederland, bleek laag (2,6%). De app werd hoog 
gewaardeerd: gebruikers vonden de app relevant, duidelijk, nuttig, aansprekend, informatief en 
betrouwbaar. Het ingebedde programma werd vaak niet gebruikt zoals deze was bedoeld (lage 
therapietrouw). De app is een praktische manier om effectieve interventies te verspreiden. Het 
onderzoek laat echter zien dat gerichte acties nodig zijn voor de implementatie van een app om 
de doelgroep te bereiken en hun gedrag te veranderen.

Conclusies
Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de effectiviteit van interventiestrategieën voor 
het vertalen en implementeren van wetenschappelijke kennis over blessurepreventie naar de 
praktijk, en op die manier ervoor zorgen dat meer sportblessures voorkomen worden. Een 
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groot aantal interventiestrategieën is beschikbaar en mogelijk relevant voor de praktijk. Uit het 
onderzoek wordt duidelijk dat de meeste blessurepreventieve interventies in wetenschappe-
lijke studies vooral gericht zijn op de sporter zelf en het direct veranderen van zijn/haar blessu-
repreventieve gedrag. Niet alle interventiestrategieën zijn voldoende empirisch onderbouwd of 
geschikt voor alle sporten en sporters. Er blijkt vooral meer onderzoek nodig te zijn naar de inzet 
en de effectiviteit van strategieën die ingrijpen op spelregelwijzigingen, beleid en aanpassingen 
van sportproducten en/of sportomgeving om blessures te voorkomen. De inzet van deze strate-
gieën is veelbelovend om blessures te voorkomen, vooral omdat de focus hierbij minder ligt op 
het direct beïnvloeden van het individuele gedrag en omdat een potentieel grote groep bereikt 
kan worden. Daarnaast toont het onderzoek aan dat aanvullende analyses van onderzoeks-
gegevens inzicht kunnen geven in essentiële componenten van effectieve interventies en in 
subpopulaties die hiervan het meest kunnen profiteren. Beschikbare wetenschappelijke kennis 
over blessurepreventie kan daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van efficiëntere interventies 
zonder verlies aan effectiviteit, met mogelijk meer draagvlak (therapietrouw) onder de primaire 
doelgroep en overige belanghebbenden. Er ligt een gezamenlijke uitdaging voor wetenschap en 
praktijk om meer inzicht te krijgen in effectieve (elementen van) interventies en te sturen op 
het inzetten van veelbelovende interventiestrategieën. Dit alles moet ingezet worden vanuit 
een praktijkgerichte vraag, binnen een relevante sportcontext en begeleid met wetenschappe-
lijk onderzoek.


