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CITIUS ALTIUS FORTIUS 

OVER DE TOEKOMST VAN SPORT, BEWEGEN &  GEZONDHEID 

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, met bijzonder veel plezier en gepaste 

trots aanvaard ik vanmiddag het ambt van hoogleraar Epidemiologie van Sport, 

Bewegen en Gezondheid. In de komende 40 minuten zal ik u een schets geven van 

mijn visie over het verleden, heden en de toekomst van Sport, Bewegen en Gezondheid 

bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het VUmc, in samenwerking met 

verschillende partners, waarover later meer. Mijn belangrijkste boodschap zal zijn dat 

onze kennis en expertise maar een beperkt deel van een complex geheel overbruggen, 

en dat een gezamenlijke en integrale aanpak vereist is om tot effectieve oplossingen te 

komen. Voordat ik tot deze boodschap kom voer ik u langs de relatie tussen bewegen 

en sport enerzijds, en de gezondheid van het individu en de volksgezondheid 

anderzijds. Hierbij ga ik in op zowel de voordelen als de nadelen van bewegen. Ik zal 

hierin mijn visie bespreken op oplossingen voor maatschappelijke opgaven 

samenhangend met bewegen, die mede onder mijn verantwoordelijkheid de komende 

jaren zullen worden onderzocht en uitgevoerd. Ook zal ik kort ingaan op het belang 

van structurele samenwerking tussen onderzoek, zorg en praktijk ten aanzien van zowel 

onderzoek als onderwijs. 

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS 

De Olympische gedachte 

Maar allereerst wil ik u meenemen naar de titel van deze rede ‘Citius, Altius, Fortius: over 

de toekomst van Sport, Bewegen en Gezondheid’. In de titel zitten referenties verscholen naar 

zowel het verleden, het heden, als de toekomst van het onderwerp van mijn leerstoel. 

De woorden Citius, Altius en Fortius zijn onlosmakelijk verbonden met de Olympische 

Spelen. Sneller, Hoger, Sterker. Deze drie woorden - oorspronkelijk bedacht door 

Henri Didon, een Franse monnik en groot voorvechter van de jeugdsport - werden in 
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1894 door Pierre de Coubertin overgenomen als motto bij de oprichting van 

Internationaal Olympisch Comité[1]. Door de jaren heen hebben deze woorden vooral 

betekenis gekregen in de context van de topsport. Een betekenis die verschilt van de 

oorspronkelijke gedachte waarmee de Olympische Beweging een eeuw geleden leven 

werd ingeblazen. Het is de oorspronkelijke gedachte waar ik graag uw aandacht op wil 

vestigen. Sneller, hoger, sterker staat niet voor het verslaan van je tegenstander en er 

alles aan doen om te zegevieren; deze woorden staan voor de verwezenlijking van 

individuele zelfverbetering door bewegen en sport; zowel op fysiek vlak, als op sociaal, 

intellectueel, esthetisch en moraal vlak. Niet direct het resultaat telt, maar individuele 

inzet en actieve deelname aan bewegen en sport. 

 

Iedereen is een atleet 

In deze oorspronkelijke gedachte is elk individu - van de immobiele patiënt tot de 

Olympische sporter en iedereen daartussenin - een atleet. Wij allen dus; iedereen, met 

zijn eigen individuele kenmerken en doelen, te behalen door bewegen en sport. 

Eenieder met zijn eigen unieke vermogen om te presteren binnen de grenzen van zijn 

eigen capaciteiten en mogelijkheden. Voor sommige patiënten is de weg van bed naar 

het toilet al een zware fysieke inspanning. Een prestatie die - als u het mij vraagt - qua 

inzet niet onderdoet voor een Sven Kramer die een gouden race rijdt. Deze vergelijking 

illustreert hoe ik tegen de betekenis van bewegen en sport voor de samenleving aankijk 

en hoe ik in de afgelopen jaren dit soort onderwerpen in mijn onderzoek heb 

onderzocht. Onderzoek naar de relatie tussen sport, bewegen en gezondheid sluit in 

mijn ogen goed aan bij de uitdagingen waar we in onze hedendaagse maatschappij ten 

aanzien van gezondheid voor staan. Ik wil u in mijn rede meevoeren langs een aantal 

van deze uitdagingen. 

(NIET) BEWEGEN & DE PUBLIEKE GEZONDHEID 

Leefstijlgerelateerde ziekte 



 3 

De ziektelast ten gevolge van leefstijlgerelateerde aandoeningen – ook wel chronische 

ziekten genoemd – is de afgelopen jaren toegenomen[2,3]. De 

Wereldgezondheidsorganisatie schat dat wereldwijd jaarlijks 40 miljoen mensen 

overlijden ten gevolge van dergelijke aandoeningen[4]. Dit komt ongeveer overeen met 

70% van alle vroegtijdige sterfgevallen wereldwijd. Het gaat vooral om hart- en 

vaatziekten, bepaalde vormen van kanker, diabetes type II en chronische 

luchtwegaandoeningen. Dit zijn voor het overgrote deel verworven ziekten; dat wil 

zeggen aandoeningen die zich in de loop van ons leven ontwikkelen, mede door 

ongezonde leefgewoonten. Waar dit vroeger voornamelijk ouderen trof, wordt 

tegenwoordig éénderde van de sterfgevallen door deze aandoeningen gevonden in de 

populatie 30 tot 70-jarigen[4]. We hebben hier dus te maken met een nog steeds groter 

wordend breed maatschappelijk probleem. Wereldwijd worden 6% tot 10% van de 

leefstijlgerelateerde aandoeningen veroorzaakt door onvoldoende lichaamsbeweging, 

en sterven jaarlijks ongeveer 5 miljoen mensen door een gebrek aan lichamelijke 

activiteit. Vergeleken met andere ongezonde leefgewoonten die direct bijdragen aan 

dit gezondheidsprobleem staat lichamelijke inactiviteit – op basis van deze cijfers –  in 

absolute zin tenminste op gelijke hoogte met roken[5]. 

 

Een gezonde hoeveelheid bewegen 

Een dagelijkse dosis bewegen en frequente deelname aan sport zijn onweerlegbaar 

geassocieerd met de gezondheid van het individu en hebben een belangrijke impact op 

de volksgezondheid[6-10]. In het verleden waren de adviezen ten aanzien van de 

minimale hoeveelheid én intensiteit van bewegen die men moet behalen om 

gezondheidsvoordelen te genieten door de Gezondheidsraad beschreven in de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen[11]. Afgelopen jaar verscheen een update van 

deze adviezen in de Beweegrichtlijnen[12]. Deze vernieuwde richtlijnen zijn strenger 

dan de voorgaande Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Voor jongeren luidt 

momenteel het advies elke dag minstens één uur matig intensieve inspanning. Voor 
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volwassenen en ouderen geldt minstens 150 minuten per week aan matig intensieve 

inspanning, zoals wandelen en fietsen. Daarnaast wordt gesteld: 

• Bewegen is goed, meer bewegen is beter; 

• Langer, vaker en/of intensiever bewegen dan geadviseerd heeft extra voordelen 

voor de gezondheid; 

• Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor 

ouderen gecombineerd met balansoefeningen, en; 

• Voorkom veel stilzitten. 

 

Bewegen we wel genoeg? 

Hoe goed zijn we nu in Nederland in het opvolgen van dit advies? Hier is nog heel veel 

winst te halen. Krap de helft van alle Nederlanders voldoet aan de Beweegrichtlijnen. 

Een percentage dat nagenoeg stabiel is sinds 2014[13]. We mogen hier evenwel niet 

voorbijgaan aan het feit dat hier grote verschillen zijn tussen verschillende groepen in 

de Nederlandse populatie. Waar ongeveer 55% van de jeugd tot 11 jaar nog de 

beweegnormen haalt, daalt dit - schrikbarend - tot een kwart van de jongeren tussen 

de 12 en de 17 jaar! Het krabbelt daarna weer iets op, maar u moet niet vergeten dat 

het hier gaat om zogenaamde cross-sectionele data; deze geven slechts een snapshot 

van de huidige situatie. Het is bovendien nog maar de vraag of inactieve pubers weer 

gaan bewegen als zij ouder worden? Ook heeft onvoldoende lichaamsbeweging in deze 

periode van ontwikkeling reeds vergaande negatieve gevolgen voor de gezondheid op 

latere leeftijd. Ik kan uit dit alles geen andere conclusie trekken dan dat we in Nederland 

gewoonweg te weinig bewegen. Ik durf dan ook te stellen dat de gezondheid van de 

Nederlandse samenleving momenteel hevig onder druk staat door een collectief gebrek 

aan lichaamsbeweging. 

 

Wat nu? 
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Actie is geboden. Echter, als er iets dat we hebben geleerd uit het verleden dan is het 

wel dat het activeren en motiveren van individuen om meer te gaan bewegen een 

gigantische uitdaging is. Bewegen is gedrag en tot voor kort werd beweeggedrag - net 

als andere vormen van gedrag - gezien als een uiting van bewuste keuzes die we maken 

onder invloed van vastomlijnde determinanten[14-18]. Interventies richtten zich dan ook 

veelal op het beïnvloeden van deze determinanten, met als resultaat weinig tot geen 

blijvende effecten van onze interventie-inspanningen. Inmiddels is duidelijk dat het 

grootste deel van ons gedrag zich manifesteert in onbewuste reactie op onze sociale en 

fysieke omgeving[19-21]. Zoals mijn mentor, hoogleraar Willem van Mechelen, altijd 

zegt: “De mens vertoont geen abnormaal gedrag in een normale omgeving. De mens 

vertoont normaal gedrag in reactie op een abnormale omgeving”. Dit vereist een 

paradigmaverandering en daarmee een andere manieren van interveniëren. Nieuwe 

innovatieve benaderingen waar we in onze groep onderzoek naar doen. Ik haal hier 

graag drie van dergelijke projecten uit onze onderzoeksgroep kort naar voren. 

 

PlayGrounds 

PlayGrounds is een project waarin we de schoolpleinen van basisscholen hebben 

aangepakt. We hebben in de gymlessen aandacht besteed aan bewegen en de kinderen 

diverse actieve spelvormen aangeboden. Daarnaast werd de inrichting van de 

schoolpleinen aangepast en werden materialen verstrekt om de geleerde spelvormen 

ook op het schoolplein uit te kunnen voeren. Wat bleek, in de schoolpauzes gingen de 

kinderen zonder verdere interventie, actief en met plezier meer bewegen[22]. Een groot 

deel van de dagelijkse aanbevolen dosis bewegen werd op deze manier al gehaald. 

Mirka Janssen promoveerde in 2014 op dit project en ontving hier bovendien de 

prestigieuze Prijs voor de Volksgezondheid voor[23]. 

 

EuroFit 
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Het door de EU gesubsidieerde EuroFIT project wordt in Nederland uitgevoerd door 

Femke van Nassau en Judith Jelsma, onder de supervisie van Hidde van der Ploeg. Dit 

project gebruikt de topsport concreet als interventiesetting. EuroFIT is een 

leefstijlprogramma dat gebaseerd is op state-of-the-art theorie en bewijs. Het maakt 

gebruik van nieuwe technologie[24]. Uniek aan dit programma is dat het wordt 

aangeboden door Europese professionele voetbalclubs aan hun mannelijke fans. 

Vijftien clubs uit Engeland, Portugal, Noorwegen en Nederland - ADO Den Haag, FC 

Groningen, PSV, Vitesse en Heerenveen - nemen deel aan het onderzoek en voeren 

het EuroFIT programma uit. Het onderzoek naar het programma is nog niet afgerond, 

maar de eerdere resultaten in Schotland lieten gemiddeld 5 kilo gewichtsreductie zien 

ten opzichte van de controlegroep[25] en onze eerste analyses zijn ook hoopgevend. 

 

Power to the People 

Het laatste project dat ik hier kort wil aanhalen is onlangs gestart, in samenwerking met 

de onderzoekslijn Kwaliteit, Risico & Veiligheid in de Gezondheidszorg van onze 

afdeling. In het project Power to the People gaan we op zoek naar effectieve 

componenten van ‘nudging’ om onder meer het beweeggedrag van het individu positief 

en blijvend te veranderen. Nudging is een gedragspsychologische motivatietechniek, 

waarbij de omgeving zo wordt aangepast dat het individu als het ware automatisch de 

'goede' - in dit geval de ‘gezonde’ - keuze aantrekkelijker vindt[26,27]. Een bekend 

voorbeeld van nudging is het plaatsen van een nepvlieg op de urinoirs zodat mannen 

niet meer naast de pot plassen. In de komende jaren gaat Lorraine Landais 

onderzoeken of en hoe deze techniek effectief kan worden ingezet om bewegen te 

stimuleren. 

BEWEGEN ALS MEDICIJN 

In mijn betoog ben ik tot dusver ingegaan op bewegen als middel ter primaire preventie 

van gezondheidsklachten. Bewegen kan echter ook curatief worden ingezet als 
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‘medicijn’ en biedt voor sommige aandoeningen een evengoed behandelalternatief als 

traditionele medicamenteuze behandeling[28-31]. Tot op heden hebben we in onze 

onderzoekslijn aan Exercise is Medicine nog geen structurele aandacht besteedt, maar 

in de komende jaren zal hier meer in worden geïnvesteerd. 

Momenteel ronden we bijvoorbeeld in samenwerking met Christa Boer van de afdeling 

Anesthesiologie van het VU Medisch Centrum, het POSitive onderzoek af. We 

screenden patiënten op de polikliniek ‘pre-operatieve screening’ op metabool 

syndroom en diabetes; dit zijn risicofactoren voor post-operatieve complicaties. Deze 

risicofactoren werden gevonden bij meer dan de helft van de patiënten met overgewicht 

zonder dat ze hier zelf van op de hoogte waren. Deze patiënten zijn pre-operatief 

gebaat bij een leefstijladvies, waarin meer bewegen een centraal onderdeel vormt. 

Floris van Raalten hoopt komend jaar op deze data te promoveren.  

Daarnaast zijn we onlangs in samenwerking met het UMC Groningen het door 

ZonMw-gefinancierde project ‘Physicians Implement Exercise is Medicine’ gestart, 

met als doel om Exercise als medicijn sterker te verankeren in de klinische zorg. Dit 

project tracht barrières te doorbreken die clinici ervaren bij het adviseren van bewegen 

aan hun patiënten. Tevens zal er een richtlijn worden ontwikkeld die de clinicus kan 

ondersteunen bij het motiveren en enthousiasmeren van patiënten om meer te 

bewegen. 

GEZOND BEWEGEN EN SPORTEN 

Een dagelijkse dosis activiteit is gezond, maar … 

Tot dusver heb ik gehad over de gezondheidswinst die is te behalen met lichamelijke 

activiteit, zowel preventief als curatief. Ik neem aan dat u niet meer twijfelt aan het 

grote belang van bewegen voor onze gezondheid, maar al dat bewegen en sporten 

noodzaakt ook een kanttekening. Eén van de neveneffecten van bewegen en sporten is 

het risico op letsels. Laat ik vooropstellen, deze negatieve uitkomst weegt niet op tegen 

de grote gezondheidswinst die we individueel en collectief kunnen behalen met 
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voldoende lichaamsbeweging. Echter, de korte en lange termijn gevolgen van 

sportletsels kunnen we niet zomaar onder het tapijt schuiven. Als we bewegen zien als 

medicijn, dan hebben we ook de verplichting om ons over de potentiële bijeffecten te 

vergewissen en deze te beperken[32]. Bovendien, letsels door bewegen en sport hebben 

een aanzienlijk aandeel in onze totale ziektelast. In de EU, bijvoorbeeld, wordt het 

jaarlijks totaal aantal acute letsels door bewegen en sport geschat op 300 miljoen[33]. De 

maatschappelijke impact van dit aantal wordt onderschreven door de geschatte 

jaarlijkse kosten van 78 miljard € ten gevolge deze letsels; 7,8% van de totale zorgkosten 

in de EU[34]. Ter vergelijking: 

• Jaarlijks hebben ongeveer 21 miljoen EU burgers te maken met depressieve 

klachten die de Europese samenleving ongeveer 118 miljard € kosten; 

• Dementie treft in de EU jaarlijks rond de 10 miljoen mensen en kosten ons rond 

de 170 miljard €; en 

• 84 miljoen mensen met diabetes kosten de EU jaarlijks 90 miljard €.  

Met de hedendaagse focus en inzet om onze bevolking meer actief en aan het sporten 

te krijgen - ervan uitgaande dat we hier in gaan slagen - kunnen we alleen maar een 

toename verwachten in de ziektelast door letsels. Actie is dus ook hier vereist. 

 

Sportletsels in Nederland 

Nederlandse cijfers over sportletsels illustreren duidelijk het probleem dat ik zojuist 

schetste. De enquête Ongevallen en Bewegen in Nederland - OBIN - was een jaarlijks 

uitgevoerde bevolkingsenquête naar letsels en ongevallen door bewegen en 

sportparticipatie in Nederland, uitgevoerd door diverse partijen, waaronder 

VeiligheidNL. De laatste beschikbare cijfers uit 2013 laten zien dat er jaarlijks 4,5 

miljoen letsels optraden bij de Nederlandse sporters[35]. Dit is een aanzienlijke toename 

ten opzichte van 2008, toen dit aantal aanzienlijk lager lag met 3,7 miljoen letsels. Ik 

hoor u denken “maar misschien zijn er wel meer mensen gaan sporten?!” Immers, meer 
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sporters betekent ook meer letsels. Maar ook als we het aantal letsels corrigeren voor 

het aantal uren waarin wordt gesport - de incidentiedichtheid - dan nog vinden we over 

de jaren een gestage toename van dit gecorrigeerde letselrisico[35]. 

U heeft echter ook wel gelijk, er zijn inderdaad meer mensen gaan sporten. In 2009 

waren er - volgens OBIN - ongeveer 11 miljoen sportende Nederlanders. In 2013 was 

dit aantal toegenomen tot 16 miljoen. Dit zijn grote aantallen, die niet overeenkomen 

met de eerdere cijfers die ik u noemde over het lage percentage Nederlanders dat 

voldoet aan de Beweegrichtlijnen[13]. OBIN gebruikte dan ook een ruime definitie voor 

het begrip ‘sporter’ en wel “iemand die minstens 1 maal per maand participeert in een 

sportieve activiteit”. U kunt natuurlijk uw vraagtekens zetten bij een dergelijk brede 

definitie, maar een toename van het aantal sportende Nederlanders wordt ook 

onderschreven in anderen bronnen. Het NOC*NSF, bijvoorbeeld, schat dat in 2016 

gemiddeld 61% van de Nederlanders minimaal wekelijks sportte. Dit komt overeen met 

bijna 9,5 miljoen Nederlanders, een miljoen meer dan in 2013[36]. Deze toename is 

voornamelijk te verklaren uit een sprong in het aantal fitnessers en hardlopers. Dit zijn 

juist ook de sporten die makkelijk toegankelijk zijn en die mensen opzoeken om ‘wat’ 

aan hun gezondheid te doen. Blijkbaar gebeurt er dus ergens iets goeds en worden meer 

mensen getrokken naar deze gezonde activiteiten. Nu zit hier - als u het mij vraagt - 

ook de crux met betrekking tot sportletsels en de toenemende ziektelast. 

 

Gezondheidswinst versus de risico’s 

Ilkka Vuori uit Finland, presenteerde twee decennia geleden een conceptueel model 

waarin de gezondheidswinst door bewegen en sport wordt afgezet tegen de 

gezondheidsrisico’s. Dit model beschrijft een continuüm van beweegvormen en -

intensiteiten; van licht intensieve dagelijkse activiteiten, via de beweegrichtlijnen ten 

aanzien van bewegen en sport, tot intensieve sportparticipatie. De gezondheidswinst te 

behalen door bewegen neemt voor vrijwel alle orgaansystemen in theorie exponentieel 

toe naarmate de beweegintensiteit groter is en vlakt uiteindelijk af. De 
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gezondheidsrisico’s nemen echter pas noemenswaardig toe bij hogere 

beweegintensiteiten. De vraag is echter of dit theoretisch model ook aansluit bij de 

werkelijkheid. Als we nu de beweegintensiteiten van het beweegcontinuüm in dit model 

vertalen naar hardlopers, dan kunnen we een spreiding creëren die loopt van 

beginnende lopers, via recreatieve hardlopers en wedstrijdlopers tot marathonlopers. 

In 2010 vatten we uit de literatuur het risico op hardloopletsels samen en berekenden 

we voor elk van genoemde groepen het letselrisico; uitgedrukt in het aantal letsels per 

1.000 uur hardlopen[37]. Marathonlopers hebben volgens deze analyse 1,10 letsels per 

1.000 uur hardlopen, gevolgd door wedstrijdlopers met 1,55 letsels per 1.000 uur, 

vrouwelijke en mannelijke recreatieve lopers met respectievelijk 1,80 en 2,06 letsels per 

1.000 uur, en uiteindelijk beginnende hardlopers met 2,56 letsels per 1.000 

hardloopuren. De conclusie is hier dat naarmate er intensiever wordt hardgelopen, het 

blessurerisico per 1.000 uur hardlopen afneemt. Vergelijkbare uitkomsten hebben we 

voor 10 tot 12-jarige kinderen ook in de iPlay studie gevonden[38]. De minst actieve 

kinderen bleken een hogere kans op letsels te hebben, vergeleken met de meer actieve 

kinderen. Kortom, de inactieve doelgroepen die we trachten te enthousiasmeren om 

meer te gaan bewegen en te laten deelnemen aan sport zijn tevens ook het meest 

kwetsbaar voor de potentiële negatieve gevolgen. Dit gegeven, tezamen met de eerder 

gepresenteerde jaarlijkse toename in letsels, suggereert dat de huidige preventieve 

aanpak onvoldoende werkt. 

 

Wat nu? 

Ik zie twee hoofdredenen waarom onze inspanningen tot op heden nog onvoldoende 

effect hebben laten zien voor de sporter: 

1) onvoldoende omvang en continuïteit van de financiering voor ontwikkeling en 

onderzoek; en 

2) een gebrek aan externe validiteit van onderzoeksresultaten. 
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Continuïteit en omvang financiering 

Het thema sportletselpreventie staat op de agenda van beleidsmakers en 

subsidieverstrekkers. Door de jaren heen is men zich ervan bewust geworden dat letsels 

door bewegen en sport een flinke maatschappelijke last zijn, zoals ik zojuist ook heb 

beschreven. Dit bewustzijn heeft het begin van mijn academische carrière gefaciliteerd. 

Het Ministerie van VWS heeft toen sterk geïnvesteerd in een infrastructuur voor 

onderzoek naar Sport, Bewegen en Gezondheid. Hieruit is het LOSO - Landelijk 

Overleg Sportgezondheid Onderzoek - ontstaan; een onderzoekssamenwerking tussen 

VUmc, UMC Utrecht, UMC Groningen, UMC Maastricht en later ook het 

ErasmusMC. Elk van deze partners heeft binnen deze infrastructuur hun expertise 

kunnen versterken en veelbelovende onderzoekers kunnen ondersteunen. De vruchten 

hiervan kunnen we nu plukken, ware het niet dat de financiële middelen hiervoor sterk 

lijken af te nemen. Als voorbeeld noem ik hier het huidige programma 

sportblessurepreventie van ZonMw. Binnen dit programma is slechts 1,4 miljoen € 

beschikbaar voor de komende 2 jaar. Dit is te weinig. Een druppel op de gloeiende 

plaat. En ook niet doelmatig. 

Onze lijn van onderzoek naar enkelletsels laat zien dat investering in 

sportletselpreventie de moeite waard is. Enkelletsels zijn de meest voorkomende letsels 

binnen de sport. Ongeveer een kwart van alle sportletsels zijn aan de enkel en in 2013 

liepen 680.000 Nederlandse sporters dit letsel op[39]. Mijn eigen promotieproject - dat 

ik afrondde in 2004 - ging in op de vraag hoe we deze letsels binnen de sport kunnen 

voorkomen. Middels een primair preventief oefenprogramma ontwikkeld en 

geëvalueerd bij het Nederlandse volleybal vonden we een 50% afname van het aantal 

enkelletsels[40,41]. We vonden evenwel het sterkste effect bij spelers die reeds eerder een 

dergelijk letsel hadden opgelopen. Maarten Hupperets ging met dit gegeven verder en 

we incorporeerden een oefenprogramma als secundair preventief advies na 

behandeling[42]. Ook hier vonden we een halvering van het aantal letsels[43]. Bovendien 

bleek uit dit project dat een investering van 27,50€ aan interventiekosten, per sporter 

genomen ongeveer 150€ oplevert door lagere directe en indirecte maatschappelijke 

kosten; een return on investment van 1 op 5,5[44]. Dat kwam simpelweg doordat er 
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minder en minder ernstige letsels optreden. Echter, het bleek dat de compliantie – dit 

is de wijze waarop en de mate waarin de sporters ons preventief advies opvolgden - niet 

optimaal was[45]. Hier was dus nog veel winst te halen. Kasper Janssen vervolgde 

daarom met de vraag of juist braces of ons oefenprogramma zouden moeten worden 

geadviseerd[46]. Braces bleken hier effectiever waar het sec gaat om de preventie van 

secundair letsel, maar de uitkomsten bleken ook afhankelijk van de voorkeur van de 

gebruiker; voor brace of oefeningen[47-50]. De lessen en adviezen uit genoemde 

onderzoeken zijn door VeiligheidNL opgenomen in de Versterk je Enkel app, die in de 

afgelopen jaren op effectiviteit is onderzocht door Miriam van Reijen[51-53]. Kortom, 

een lijn aan opeenvolgende en op elkaar voortbouwende projecten. 

Mijn vraag was echter of deze investering in onderzoek haar geld waard is geweest. 

Hiervoor moet ik u met wat cijfers lastigvallen. Sinds 2000 is aan deze 4 projecten in 

totaal ongeveer 950.000 € onderzoeksbudget toegekend. We weten uit onze studies dat 

een enkelletsel rond de 350 € kost[40]. Als de uitkomsten van onze projecten over de 

jaren genomen 2.700 letsel hebben voorkomen, dan is de investering op basis van de 

letselkosten dus al terugverdiend. Ik durf echter groter te denken. Het duurt altijd enige 

tijd voordat onderzoeksresultaten ook in een effect resulteren in de praktijk, dus laten 

we conservatief alleen de laatste 10 jaar meenemen in onze gedachten. Een periode 

van 10 jaar met 680.000 enkelletsels per jaar. Dat geeft een geschat kostenplaatje van 

2,3 miljard € door letsels aan de enkel. Met de geschetste 50% letselreductie zoals 

gevonden in genoemde projecten, behoeft het geen verdere uitleg dat de gehonoreerde 

onderzoeksbudgetten op papier een gigantisch rendement hebben geleverd. Kortom; 

onderzoek naar en investering in sportletselpreventie loont! 

 

Gebrek aan externe validiteit 

We lossen het probleem sportletselprobleem echter niet op met alleen meer 

financiering voor onderzoek. Het is ook van belang onze preventieve kennis beter bij 

de sporter te brengen, we hebben het dan over implementatie. Mooie 

onderzoeksuitkomsten zijn weinig waard als de sporter deze niet kan of wil gebruiken[54-
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57]. Hier gaat het nog te vaak mis[54,58]. De afgelopen jaren is een schat aan kennis 

opgebouwd vanuit de aanpak die in 1992 werd beschreven door Willem van Mechelen, 

Hynek Hlobil en Han Kemper in de ‘Sequence of Prevention’; de preventiecyclus[59]. 

Deze cyclus beschrijft vier opeenvolgende stappen die zijn te volgen om van een 

letselprobleem tot een effectieve oplossing te komen. Later zijn hier door Caroline 

Finch twee extra stappen aan toegevoegd waarin aandacht aan de implementatie van 

effectieve interventies wordt geschonken[60]. Beide modellen staan aan de basis van 

vrijwel al het onderzoek uitgevoerd naar letselpreventie in de sport en we hebben 

hieruit de basiselementen om de ‘perfecte’ interventie te bouwen. We moeten evenwel 

bedenken dat deze kennis afkomstig is van studies die in meer of mindere mate 

gecontroleerd zijn uitgevoerd. Hiermee is de interne validiteit van deze studies 

weliswaar hoog, maar daarmee is de externe validiteit – oftewel de 

generaliseerbaarheid – niet altijd geborgd. Onderzoeksuitkomsten vertalen gewoonweg 

niet 1-op-1 naar de context van de sporter. Dit ‘vertaal-gat’ lossen we niet geheel op, 

maar hier is zeker wel een optimalisatieslag mogelijk. We zijn hier recentelijk op twee 

manieren mee aan de slag gegaan. 

Luiz Hespanhol heeft in zijn project Running for Health, middels online technologieën 

de gezondheid van hardlopers gevolgd in de tijd[61]. Lopers werden wekelijks gevraagd 

of ze gezondheidsklachten ontwikkelden door het hardlopen, alsmede wat de aard en 

omvang van de klacht was. De helft van de onderzoeksgroep kreeg aan het begin van 

de studie een algemeen advies over de preventie van hardloopletsels. De andere helft 

kreeg dit algemene advies ook, maar ook - in het geval van een gerapporteerde klacht 

- een persoonlijk advies over wat te doen in de komende week. De groep met het 

persoonlijk advies volgde de adviezen beter op dan de controlegroep die het 

standaardadvies kreeg, wat resulteerde in 13% minder letsels[61]. Saulo Delfino Barboza 

bracht deze methode verder door deze systematiek te vertalen naar een 

gezondheidsmonitoringsysteem waarin momenteel verschillende groepen sporters, van 

breedtesport tot topsport, worden gevolgd en wekelijks van feedback worden 

voorzien[62,63]. De kennis die is opgedaan in deze projecten wordt nu ingebracht in het 

onlangs door NWO/STW gehonoreerde onderzoeksprogramma ‘Citius, Altius 
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Sanius’. Het betreft hier een samenwerking tussen verschillende universiteiten, 

ziekenhuizen, sportorganisaties en bedrijfsleven. De centrale vraag is hoe krijg en houd 

je mensen aan het sporten, en voorkom je dat ze daarbij geblesseerd raken? Binnen dit 

programma worden de komende jaren nieuwe sensoren ontwikkelt die de fysieke en 

fysiologische belasting van de sporter meten, wordt data science ingezet om het 

blessurerisico voor de individuele sporter te berekenen en worden gepersonaliseerde 

feedback methoden aangewend om het gedrag te beïnvloeden van sporters van ieder 

prestatieniveau. 

Wat we bij dit alles echter niet moeten vergeten is de sporter zelf, in zijn of haar context. 

Tot op heden is onze kennis over sportletselpreventie vooral ontwikkeld vanuit een 

biomedisch oogpunt waarin het letsel centraal staat. In dit biomedische paradigma 

wordt voorbijgegaan aan het feit dat een letsel ontstaat binnen een individu, maar dat 

gedrag en omgeving ook van invloed zijn op het ontstaan, het verloop en de beleving 

van letsels; er is dus een biopsyschosociale insteek nodig[64,65]. Een letsel heeft, als 

voorbeeld, een heel andere impact op een topsporter die direct de best mogelijke zorg 

krijgt, vergeleken met een breedtesporter die zelf op zoek moet naar informatie en 

eventuele zorg. Caroline Bolling is onlangs een project gestart dat zich over deze 

problematiek buigt. Middels een kwalitatieve aanpak brengt ze bij verschillende 

sportende doelgroepen in kaart hoe men tegen blessures en letselpreventie aankijkt. De 

volledige resultaten worden binnen nu en een jaar verwacht, maar een eerste blik op 

de uitkomsten laat duidelijke verschillen zien tussen beginnende en ervaren sporters. 

Deze uitkomsten zullen mede richting gaan geven aan hoe we in Nederland de 

breedtesporter beter moeten benaderen met onze kennis. 

SAMENWERKEN IN TOEKOMSTIG ONDERZOEK EN ONDERWIJS 

Ik heb u tot hier een persoonlijke schets gegeven van het verleden, het heden en 

toekomst van onderzoek naar Sport, Bewegen en Gezondheid in Nederland. Door de 

jaren heen hebben we in ons onderzoek een schat aan kennis en expertise opgebouwd 

waar het gaat om de epidemiologie van genoemde problemen. Echter, deze kennis 
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overbrugt maar een beperkt deel van een complex geheel. Om tot een effectieve 

oplossing te komen is een gezamenlijke en integrale aanpak vereist. We zullen in de 

komende jaren moeten investeren in structurele samenwerkingsverbanden om de 

collectieve kennis te benutten. Op lokaal, nationaal, maar zeker ook internationaal 

niveau. Het reeds beschreven LOSO netwerk is een kenmerkend voorbeeld van hoe 

diverse academische partners effectief kunnen samenwerken en in combinatie meer 

kunnen leveren dan de som der delen.  

Lokaal, in Amsterdam, hebben we een netwerk opgezet in samenwerking met de 

afdeling Orthopedie van het AMC. Deze samenwerking verbindt onze kennis op het 

gebied van sportletselpreventie met de klinische sportmedische zorg geboden door het 

AMC. Overkoepelend hebben we op deze manier een samenwerking die de krachten 

aan beide zijden van de Amstel verbindt; van primaire preventie, via effectieve 

behandeling, naar secundaire preventie en terugkeer naar sport. Deze combinatie is 

bekrachtigd door het Internationaal Olympisch Committee (IOC) en erkent als één 

van de 10 wereldwijde geaccrediteerde onderzoekscentra op het gebied van preventie 

en zorg voor de sporter. Deze samenwerking zal door de alliantie en de aanstaande 

fusie tussen VUmc en AMC alleen maar worden versterkt. Citius, Altius, Fortius zal ik 

maar zeggen. 

In Amsterdam is er ook een bredere samenwerking in het Amsterdam Instituut of Sport 

Sciences (AISS); een netwerk waar onderzoek, onderwijs, zorg en sportpraktijk 

bijeenkomen. Onderzoek wordt uitgevoerd binnen de praktische sportcontext door 

‘embedded scientists’ en onderwijs vindt mede plaats in deze sportpraktijk. Het AISS 

levert een dynamische context, waarin presteren en vitaliteit binnen de sport - van 

recreatief tot elite - bijeenkomen en waar op het grensvlak van beiden nieuwe vragen 

en inzichten worden ontwikkeld. Dit alles zal in de nabije toekomst worden 

samengebracht in het Amsterdam Performance & Health Centre (APHC). Dit wordt 

een fysieke locatie op de VU campus, waar al deze elementen samen zullen komen en 

waar zowel patiënten als topsporters terecht kunnen voor zorg en advies. 
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Bij dit alles kunnen we niet zonder inbedding van genoemde onderwerpen in onderwijs. 

In het medisch basiscurriculum van de Vrije Universiteit wordt in toenemende mate 

aandacht besteed aan kennis over Sport, Bewegen en Gezondheid vanuit klinisch 

perspectief. Binnen de cursus ‘Leefstijl & Medische Interventies’ worden door onze 

groep colleges en werkgroepen verzorgt. Daarnaast wordt er binnen de keuzebachelor 

een blok omtrent Sport en Gezondheid ingevuld. Tevens wordt er binnen de 

martercurricula van Bewegings- en Gezondheidswetenschappen middels colleges en 

stages aandacht besteedt aan onze onderwerpen. We zijn voornemens deze inbedding 

in de komende jaren verder te versterken. 

Ik heb gezegd. 
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