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CHAPTER 9 
 

Samenvatting 
 

∞ 
 

Tot op heden is er binnen sportmedisch onderzoek relatief weinig 
aandacht besteed aan gezondheidsproblemen bij topsporters op lange 
termijn. Dit is een belangrijk hiaat in de literatuur, omdat bekend is dat 
bepaalde sport gerelateerde blessures topsporters vatbaar kunnen maken 
voor nadelige gevolgen op lange termijn. Er is met name weinig informatie 
beschikbaar over de lange-termijn gezondheid van gepensioneerde, 
vrouwelijke topsporters. Om gezondheidsproblemen in deze populatie op 
de lange termijn te vertragen of zelfs te voorkomen, is meer kennis nodig 
over de gezondheid van deze groep na de sportcarrière. Het doel van mijn 
proefschrift was daarom om de prevalentie van gezondheidsproblemen op 
de lange termijn en bijbehorende risicofactoren te analyseren bij vrouwelijke 
oud-profvoetballers. De hoofdstukken 2 en 3 behandelen de 
musculoskeletale gezondheid en de hoofdstukken 4 tot en met 7 richten zich 
op de cognitieve gezondheid. 

 
 

Last van artrose 
 

De belangrijkste bevinding van dit proefschrift op het gebied van de 
musculoskeletale gezondheid van oud-profvoetbalsters was de hoge 
prevalentie van artrose op jonge leeftijd, met name in de knie. Bij een 
steekproef onder gepensioneerde spelers met een gemiddelde leeftijd van 33 
jaar (SD=6.2; responspercentage=62%; hoofdstuk 2), rapporteerde een 
kwart van de deelnemers artrose die door een arts was gediagnostiseerd, 
waarbij de knie het meest frequent was aangedaan (13.8%). Bovendien had 
een opvallend hoog percentage (57.9%) knieproblemen tijdens het sporten, 
meer dan een derde had problemen gedurende normale dagelijkse 
activiteiten en bijna een kwart had zelfs klachten bij rust. In een klinisch 
vervolgonderzoek (hoofdstuk 3), had meer dan de helft van de spelers MRI-
bewijs voor substantiële schade aan de meniscus en/of het kraakbeen. Het 
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is niet verwonderlijk dat de algehele gezondheidsbeleving en knie-
gerelateerde kwaliteit van leven significant slechter was bij vrouwelijke 
voetbalspelers dan bij de algemene vrouwelijke populatie van dezelfde 
leeftijdsgroep. Verder werd significant meer invaliditeit als gevolg van 
knieproblemen gerapporteerd door vrouwelijke oud-profvoetballers dan 
door mannelijke oud-profvoetballers (p<.05 in de subcategorieën pijn, 
symptomen en kwaliteit van leven). Deze resultaten zijn verontrustend, met 
name vanwege de jonge leeftijd van de steekproef, de significante invloed 
op de kwaliteit van leven en de voorspelde toename van de prevalentie van 
artrose op latere leeftijd (kans ratio: 1.07). Het is duidelijk dat verouderende 
profvoetbalsters immense last ondervinden van artrose en dat dit probleem 
aangepakt dient te worden.  

 
 

Cognitieve gezondheid, hersenschudding en kopball 
 
De belangrijkste bevindingen van dit proefschrift op het gebied van de 

cognitieve gezondheid waren dat oud-profvoetbalsters significant beter 
presteerden op algemene neurocognitieve testen dan de normpopulatie, 
maar slechter scoorden op verbaal geheugen en eloquentie dan 
gepensioneerde topsporters van non-contactsporten. Lagere scores op 
verbaal geheugen werden geassocieerd met frequente kopballen, terwijl 
lagere scores op eloquentie geassocieerd werden met een verleden van 
meerdere hersenschuddingen. Significante verschillen op neurocognitieve 
metingen van het geheugen werden ondersteund door een hogere 
prevalentie van zelf-gerapporteerde geheugenproblemen bij oud-
profvoetbalsters (64%) vergeleken met respondenten uit non-
contactsporten (40%). Bij testen op andere domeinen werden echter geen 
significante verschillen gevonden met respondenten van non-contact 
sporten; en de prevalentie van klinisch relevante verslechtering, zoals 
beoordeeld door de score op de geheugen prestatie, was laag; ten opzichte 
van waarden gevonden in de algemene bevolking in dezelfde 
leeftijdscategorie scoorde slechts 15% van de voetbalsters onder het 25ste 
percentiel en slechts 2% onder het 9e percentiel. Bovendien lieten de 
hoofdstukken 5 en 7 zien dat voetbalsters gemiddeld betere neurocognitieve 
testwaarden haalden vergeleken met de algemene bevolking, en werd er geen 
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verschil gevonden bij veroudering. Dit betekent dat de resultaten lieten zien 
dat leeftijdsgebonden neurocognitieve veranderingen bij voetbalsters 
vergelijkbaar waren met die van de algemene bevolking in een steekproef die 
bijna vier decennia (15-50 jaar) omvatte. De voordelen van sportparticipatie 
lijken dus zwaarder te wegen dan de negatieve effecten op cognitieve 
prestaties bij voetbalsters tot middelbare leeftijd. 

 
 

Hoe op lange termijn gespeeld moet worden 
 

Over het geheel genomen onderstrepen de resultaten van dit proefschrift 
de noodzaak om de gezondheid van gepensioneerde profvoetbalsters te 
verbeteren. Dit is met name van belang vanwege de nadelige 
langetermijneffecten op de musculoskeletale gezondheid, zoals artrose en 
fysieke klachten. Hoewel nadelige langetermijneffecten op de cognitieve 
gezondheid minder zeker zijn, is het van groot belang om herhaaldelijke 
hersenschuddingen en sub-concussieve botsingen van het hoofd te 
voorkomen of te verminderen bij vrouwelijke sporters. Primaire 
preventiestrategieën voor musculoskeletale klachten zouden zich moeten 
richten op betere implementatie en naleving van bestaande, effectieve 
preventieprogramma’s voor blessures van de onderste ledematen. Primaire 
preventiestrategieën voor cognitieve klachten, met name bij vrouwelijke 
sporters, hebben mogelijk baat bij de ontwikkeling van een 
nekspieractivatie- en versterkingsprogramma. Gezien de verschillen tussen 
mannen en vrouwen in hersteltijd en het percentage van herblessures, kan 
secundaire preventie wellicht ondersteund worden door specifieke 
protocollen op te stellen voor wanneer vrouwelijke atleten kunnen 
terugkeren op het veld. Wat betreft tertiaire preventie zou een 
gezondheidsonderzoek aan het einde van de sportcarrière en regelmatig 
vervolgonderzoek de gezondheid na de carrière significant kunnen 
verbeteren door vroegere opsporing van problemen en betere begeleiding 
op de lange termijn. 

 
 

  




