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››VOORWOORD
Bewegingswetenschappers: Superhumans
Altijd een aangename verrassing, de nieuwe Moving Matters ligt op de deurmat! Jouw tijdschrift met interessante 

informatie over het mooiste vakgebied wat er is: de bewegingswetenschappen.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: vrijdag 29 maart 2019 staat ons Jaarsymposium weer gepland. We 

zijn wederom te vinden bij locatie Domstad in Utrecht, vlak bij de Jaarbeurs en bij Utrecht Centraal. Vorig jaar heeft 

het publiek zich uitgesproken over het thema: SUPERHUMANS! Dat belooft een interessante en vooral diverse dag 

te worden voor alle disciplines van de bewegingswetenschappen, komt allen!

Onlangs mocht ik de jaarlijkse VvBN PhD-dag openen, bij de VU in Amsterdam. Een zaal vol gretige jonge 

bewegingswetenschappelijke koppies keek me aan en ik moest direct denken aan hun toekomst. Worden ze allemaal 

wetenschappers? Sommigen wel, maar het merendeel niet. Sommigen zullen teruggaan naar hun ‘oude’ beroep in 

bijvoorbeeld de fysiotherapie of lichamelijke opvoeding. Een groot aantal zal, na een geweldige studie en zelfs een 

promotieonderzoek, waarschijnlijk ook iets compleet anders gaan doen. Ik was dan ook aangenaam verrast met 

de keynote lezing van prof. Evert Verhagen waarin duidelijk werd dat er in toenemende mate een rol is weggelegd 

voor embedded scientists, opererend op het grensgebied van wetenschap en toepassing. Dit zien we al veelvuldig 

binnen de (top)sport, maar ook bij disciplines als arbeid en revalidatie denk ik dat wij als bewegingswetenschappers 

aanspraak moeten maken op banen waarvoor inhoudelijke kennis over houding en beweging vereist is om een hoger 

toepassingsniveau te garanderen.  

 

Doen we dit wel genoeg? Claimen we deze posities? Hebben bewegingswetenschappers het perfecte profiel voor 

dergelijke functies? Kunnen we als bewegingswetenschappers het belang en de toegevoegde waarde van dit soort 

banen genoeg aantonen? Ik denk het wel! Maar dan moeten we ons er bewust op richten. Misschien moet hier 

(nog) meer aandacht voor komen vanuit de opleidingen, want naast een gedegen wetenschappelijke basis zullen 

afgestudeerde bewegingswetenschappers in toenemende mate betrokken moeten worden bij het implementeren 

van kennis. Dit werkt twee kanten op: vanuit de wetenschap zal aandacht moeten komen voor de toepassing, en 

vanuit de verschillende toepassingsgebieden zal een klimaat moeten ontstaan waarin wetenschappelijke kennis 

geïmplementeerd kan worden. Multidisciplinair, verbindend, vertalend, samenbrengend… laten dat nou net allemaal 

woorden zijn waar wij als bewegingswetenschappers wel raad mee weten. 

Dus veel leesplezier in dit nieuwe nummer vol bewegingswetenschappelijke kennis op de grens van wetenschap en 

toepassing.

Frans Steenbrink 

Voorzitter VvBN
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››DE WEEK VAN

››FLORENTINA HETTINGA

Zondag 2 december
Bij Engeland denken mensen vaak aan slecht weer. Dat valt gelukkig 
reuze mee. Vanuit Wivenhoe (in Essex) wandelde ik de afgelopen 
vijf jaar altijd naar de universiteit en ik hoefde maar zelden een 
regenpak aan. Ook hier in het noorden is vaak blauwe lucht te 
zien. Het regent iets meer en het is wat kouder, maar ook nu ik dit 
schrijf, kijk ik naar buiten naar een mooie strakblauwe lucht. Ik 
ben van plan vanuit onze woonwijk Jesmond naar de universiteit te 
wandelen; het is een klein kwartiertje lopen. Op een kort verken-
ningsrondje blijkt dat de universiteit al helemaal in Kerstsfeer is, met 
kerstbomen en lampjes op de campus.

Maandag 3 december
Vandaag is het dan echt de eerste werkdag. Om 9.00 am meld ik me 
bij de receptie. Er wacht al een leuke verrassing: een computer met 
twee schermen, in een fijn kantoor. Associate Head of Department 
Nick Caplan heet me welkom en we raken al gauw aan de praat 
over onderzoek en over zijn werk voor het European Space Agency 
(ESA). Ook ontmoet ik Gordon MacFadyen. Naast dat hij program 
leader van het Sport Management programma is, blijkt hij ook 
verantwoordelijk voor het regelen van de twee computerschermen 
op mijn bureau. Hartstikke fijn dat ik meteen aan de slag kan, want 
er moet nog een grant deadline gehaald worden! PhD-student Ulric 
Abonie heeft een paar maanden geleden zijn thesis ingediend en 
we hopen dat we zijn succesvolle werk op het gebied van activity 
pacing bij mensen met multiple sclerose kunnen voortzetten met 
een postdoc-positie hier in Newcastle. Samen met John Saxton, het 
afdelingshoofd hier met veel expertise op het gebied van fysieke 
activiteit bij mensen met MS of kanker, en met de fysiotherapeuten 
Katherine Baker en Jenny Naisby hebben we een mooi voorstel voor 
een interventie geschreven, ondanks de verhuizing net op tijd af 
voor de deadline! 

Dinsdag 4 december
Vandaag staat vooral in het teken van postgraduate studenten. Er is 
al een PhD-student onder mijn supervisie gestart hier, Waleed  
Dreegia. Zijn werk zal zich richten op fysieke activiteit, pacing en 
participatie bij mensen met een intellectuele beperking. Ook Lars, 
een projectstudent uit Groningen die zijn academische opdracht bij 
mij is komen doen, is meeverhuisd. Voor hem zijn dat na drie maan-
den Essex nu drie maanden Northumbria. Hij richt zich ook op 

As The World 

Constantly Changes 

We Stand Ready 

Together We Can 

#TakeOnTomorrow 

 

Klinkt wel goed, toch? Dit is de slogan van 

Northumbria University, de universiteit waar 

ik per 1 december naartoe ben verhuisd. 

Geïnspireerd door deze tekst begon ik hier mijn 

eerste werkweek, een week vol verrassingen, 

een leuke week om te beschrijven voor ‘De week 

van….’.

Zaterdag 1 december
Hoera, officieel is het zover: na meer dan vijf jaar Essex ben ik nu offici-
eel gestart bij Northumbria University in Newcastle. Een mooie start van 
een nieuwe baan, want het is weekend. Even tijd om nog toerist te zijn 
en de stad (inclusief Millennium Bridge) te bekijken, de leuke winterse 
Kerstmarkt te bezoeken, en bij Jamie Oliver’s te eten. Engelser kan bijna 
niet!

Millennium Bridge.
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pacing, en dan vooral op verschillen in tactiek en pacing tussen mannen 
en vrouwen in het shorttrack schaatsen. En ook Stein, PhD-student in 
samenwerking met bewegingswetenschappen Groningen, zal zijn eerste 
jaar in Northumbria doorbrengen. Hij arriveert vandaag om alvast een 
weekje van alles te regelen voor januari. Zijn project gaat over pacing 
als talent, en hij zal zich vooral op jonge sporters richten. Nog een aan-
gename verrassing: er blijkt vlakbij een gezellig en rustig koffietentje te 
zijn, ideaal voor onderzoeksoverleg met de researchstudenten.

Woensdag 5 december
December is een rare tijd om met een nieuwe baan te starten. In En-
geland loopt het eerste term van oktober tot december, dus zo aan het 
einde van het term is het een drukke tijd, en de meeste stafleden zijn 
hard aan het werk. Veel stafleden heb ik dus nog niet echt ontmoet, 
behalve Garry Tew van wie ik, verrassing, een aantal lessen ‘Clinical 
Exercise Physiology and Evidence-based Practice’ zal overnemen in fe-
bruari. Hij heeft recent 1.4 miljoen binnengehaald en zal zich voorlopig 
vooral op onderzoek richten (Yoga for people with multimorbidity). 
Deze ochtend in de Leadership Group Meeting kom ik dus pas eindelijk 
wat meer stafleden tegen. Het is een lange meeting, drie uur, die maan-
delijks plaatsvindt en handig is om snel up-to-speed te komen met wat 
allemaal speelt op de afdeling. 

Donderdag 6 december
Vandaag staat weer in het teken van researchoverleg met de researchstu-
denten. We kregen een rondleiding door de onderzoekslabs, waar we zeer 
van onder de indruk waren: mooie faciliteiten en veel ruimte. Stein heeft 
leuke resultaten gevonden van jonge shorttrack atleten. We zijn ook even 
Newcastle in gelopen voor lunch; de universiteit ligt vlakbij het centrum, 
dus dat is ideaal. Na nog wat hard werk in de middag was het om vijf 
uur tijd voor het ‘Northumbria staff Kerstfeest’. Een goede manier om 
nog meer staf te leren kennen. Eerst een biertje in de pub, vervolgens een 
cocktail in een cocktailbar, en daarna Italiaans eten bij restaurant Prima. 
En nog een biertje in de pub. Het was een erg gezellige, leuke avond. 

Vrijdag 7 december
Goed nieuws, een artikel over ‘Pacing and qualification strategies in 
athletics’ is zojuist geaccepteerd in het International Journal of Sport 
Physiology and Performance. Mooi! Verder is het vandaag rustig en er is 
tijd om nog een en ander te regelen en af te maken. Zoals het uitzoeken 
van de weg naar het vliegveld, om volgende week naar RehabMove in 
Groningen te vliegen. Er blijkt een metrolijn vlakbij ons huis, regelrecht 
naar het vliegveld op 7 mijl afstand. Dat maakt reizen naar Nederland 
een stuk makkelijker dan voorheen vanuit Essex. Dat was anderhalf tot 
twee uur reizen naar Heathrow, Stansted of Southend. Ook de veerboot 
naar IJmuiden/Amsterdam is een leuke reis, en wordt zelfs geadverteerd 
als mini-cruise. Als laatste activiteit van de dag zijn we als ‘team NL’ 
maar even op zoek gegaan naar geschikte locaties voor de toekomstige 
vrijdagmiddagborrel, en die zijn er genoeg! Leuke Engelse pubs, Itali-
aanse cocktails, drankjes bij het haardvuur: voor elk wat wils. Dat wordt 
wel wat in het nieuwe jaar!

Koffie & werk met 
PhD-student Stein.

Northumbria Kerstfeest.
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››PROMOTIE

Annemarie de Witte
Mobility Performance in Wheelchair Basketball

Rolstoelbasketbal is momenteel de grootste paralympische sport en de afgelopen jaren is er een 

enorme professionalisering gaande binnen de sport. Het RAAK-project ‘de perfecte sportrolstoel’ 

heeft hier een grote bijdrage aan geleverd. Dit project was een brede samenwerking tussen 

de kennisinstellingen Haagse Hogeschool, VU Amsterdam, TU Delft en de RUG, sportbonden, 

revalidatiecentra en bedrijven. Vanuit de Haagse Hogeschool was Monique Berger betrokken als 

copromotor; vanuit de VU Amsterdam was dat Marco Hoozemans. Luc van der Woude van de RUG en 

Dirkjan Veeger van de TU Delft/VU Amsterdam waren de promotoren tijdens mijn promotie op 23 mei 

2018 aan de VU Amsterdam. 

I
n een eerste studie heb ik gekeken naar rolstoel-
mobiliteit tijdens het rolstoelbasketbalspel en hoe 
je dit kunt optimaliseren om uiteindelijk beter te 
gaan presteren. Mobiliteit in rolstoelbasketbal is 

afhankelijk van de atleet, de rolstoel, de omgeving en 
de interactie tussen die drie aspecten. Om inzicht te 
krijgen in de mobiliteit heb ik een observatieschema 
ontwikkeld waarin alle mogelijke atleet-rolstoel 
acties waren gedefinieerd. Dit schema heb ik vervol-
gens gebruikt om met videoanalyse inzicht te krijgen 
in hoe vaak alle mogelijke handelingen worden 
uitgevoerd tijdens wedstrijden. 

Op basis van deze resultaten, aangevuld met sensor-
data van mijn collega Rienk van der Slikke, hebben 
we een veldtest ontwikkeld die de belangrijkste 
aspecten van mobiliteit in een rolstoelbasketbalwed-
strijd simuleert. De test hebben we afgenomen bij 
een groot aantal nationale en internationale spelers 
om de betrouwbaarheid, validiteit en sensitiviteit te 
testen. Daarnaast heb ik deze testuitkomsten gebruikt 
om een voorspelling te maken welke rolstoel-atleet 
kenmerken mogelijk een effect hebben op prestatie. 

Met een simulatietest hebben we vervolgens gekeken 
naar het effect van drie rolstoelkenmerken (zithoog-
te, gewicht, grip) op de mobiliteit. Hieruit bleek dat 
een lagere zithoogte mobiliteit ten goede komt en dat 
gewicht en grip in dit onderzoek niet tot een verschil 
leidden. Het onderzoek dat binnen dit project is 
uitgevoerd, is pas het topje van de ijsberg; met de 
beschreven methodes kan in het vervolg veelvul-
dig onderzoek gedaan worden naar het effect van 
rolstoelinstellingen op mobiliteit in rolstoelbasketbal. 

De beschreven methodiek kan eveneens toegepast 
worden in de revalidatiepraktijk om rolstoelen beter 
en efficiënter aan te meten op de persoon. Daarnaast 
is de methodiek breed toepasbaar voor optimalisatie-
onderzoek in de sport. 

Curriculum Vitae
Na de docentenopleiding lichamelijke opvoeding 
heb ik Bewegingswetenschappen gestudeerd aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Vervolgens heb ik een 
aantal jaren lesgegeven op de Haagse Hogeschool 
voordat ik begon met dit promotieonderzoek. Mo-
menteel werk ik als docent op de Haagse Academie 
voor Lichamelijke Opvoeding en als onderzoeker bij 
het lectoraat Gezonde leefstijl in een stimulerende 
omgeving. 

annemariedewitte@hotmail.com

‹ ‹  
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››PROMOTIE

Annemiek Barsingerhorn
Beyond visual acuity: Development of visual processing speed and quantitative assessment 

of visual impairment in children

Voor kinderen is het belangrijk om visuele informatie snel genoeg te kunnen onderscheiden, 

bijvoorbeeld op school en in het verkeer, maar standaard oogheelkundige testen meten dit niet. Daarom 

hebben we nieuwe methodes ontwikkeld die niet alleen bepalen hoe goed kinderen zien, maar ook 

hoeveel tijd ze daarvoor nodig hebben. Ik heb deze nieuwe testen gebruikt om de ontwikkeling van 

visuele verwerkingssnelheid bij goedziende basisschoolkinderen in kaart te brengen en om vast te 

stellen of slechtziende kinderen meer tijd nodig hebben om te zien. Daarnaast heb ik een nieuwe eye-

tracker ontwikkeld om bij deze kinderen makkelijker oogbewegingen te kunnen meten.

D
e kinderen moesten aangeven aan welke 
kant de opening van een ‘C’ zat. Op die 
manier konden we de reactietijden bepalen 
voor symbolen van verschillende groot-

tes en we konden bepalen wat de kleinste ‘C’ was 
die de kinderen nog konden zien. Jongere kinderen 
zagen even goed als oudere kinderen, maar hadden 
veel meer tijd nodig om te zien aan welke kant de 
opening stond. De slechtziende kinderen hadden 
bijna allemaal meer tijd nodig om het te zien dan de 
goedziende kinderen. En 40% van de slechtziende 
kinderen bleek zelfs trager dan je op grond van hun 
slechtziendheid mag verwachten. Dit is belangrijk, 
want het geeft aan dat voor deze kinderen het vergro-
ten van tekst niet voldoende is om voor de vertraging 
te compenseren.
Als bewegingswetenschapper was ik uiteraard ook 
geïnteresseerd in de oogmotoriek van de kinderen. 
Beschikbare commerciële eye-trackers waren helaas 
ongeschikt, omdat daar een uitgebreide individuele 
kalibratie voor nodig is. Dit kost veel tijd en is voor 
slechtziende kinderen vaak erg lastig. Daarom heb 
ik een high-speed eye-tracker met twee camera’s 
ontwikkeld, waarbij de kijkrichting van de ogen 
zonder kalibratie bepaald kan worden. Deze nieuwe 
eye-tracker bleek goed te werken en wordt op dit 
moment zelfs wereldwijd door verschillende onder-
zoekers nagebouwd.
 

Curriculum Vitae
In 2012 behaalde ik mijn masterdiploma Bewegings-
wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Mijn promotieonderzoek voerde ik uit op de afdeling 
Cognitive Neuroscience van het Radboudumc in 
Nijmegen, dat deel uitmaakt het van Donders Insti-
tute for Brain, Cognition and Behaviour. Daarnaast 
werd het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met 
het Bartiméus instituut voor blinden en slechtzien-
den. Op 31 oktober 2018 ben ik gepromoveerd, met 
John van Opstal als promotor en Jeroen Goossens 
en Nienke Boonstra als copromotoren. Momenteel 
werk ik als postdoc bij de afdeling Biophysics aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen.

a.barsingerhorn@donders.ru.nl

‹ ‹  
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››DE POSTDOC

Martin Heine
Ik was al een dag te laat om te solliciteren toen ik de postdoc-vacature bij de faculteit Geneeskunde van 

Stellenbosch University in Kaapstad (Zuid-Afrika) tegenkwam. Een vage kennis op LinkedIn had een andere 

vacature gedeeld, ik werd nieuwsgierig, en deze vacature sloot naadloos aan op mijn CV. Tijdens mijn PhD 

had ik ervaring opgedaan met gerandomiseerd onderzoek (RCTs), ik had buitenlandervaring vanuit mijn 

masterstage, en ik had ervaring met het aanvragen van subsidies en het schrijven van wetenschappelijke 

publicaties. Dus stuurde ik toch maar snel een brief met actueel CV, onder het mom van ‘je weet maar nooit’. 

Een week later volgde het sollicitatiegesprek, twee dagen daarna de e-mail dat de positie voor mij was. 

Binnen tien dagen na het schrijven van de brief, stond ik op het punt mijn hele leven overhoop te gooien. 

Nu, twee jaar later, stuur ik het onderzoek aan naar ‘Exercise and lifestyle interventions for chronic disease’ 

onder de vlag van het Institute of Sports and Exercise Medicine (www.isemsun.org).

Z
uid-Afrika is, wereldwijd gezien, het 
land met de grootste ongelijkheid 
tussen arm en rijk. Bovendien is deze 
ongelijkheid, als gevolg van apartheid 

en kolonisatie, verre van evenwijdig verspreid 
over de verschillende etnische groeperingen. 
Een van de wijken waar veel van mijn pro-
jecten onderdak hebben gevonden, is Bishop 
Lavis; een township dat gevormd is tijdens de 
introductie van apartheid. Het is moeilijk voor 
te stellen wat het betekent om op te groeien in 
zo’n township, maar een aantal statistieken die 
we recentelijk hebben verzameld tijdens een 
cross-sectioneel onderzoek in deze gemeen-
schap, liegt er niet om: meer dan een derde 
van de 121 volwassen deelnemers (41%) 
rapporteerde een of meer niet-overdraagbare 
chronische aandoeningen (zoals diabetes, hart- 
en vaatziekten), slechts 15% had betaald werk 
en 14% een zorgverzekering. Het gemiddelde 
inkomen in deze wijk ligt tussen de 0 – 160 
euro per maand per huishouden (gemiddeld 
4-5 personen), tegenover het gemiddelde in-

komen in Zuid-Afrika van ongeveer 1300 euro 
per maand. Het opleidingsniveau is laag (vaak 
niet hoger dan de basisschool), de kennis van 
gezondheid is mogelijk nog lager, en de veilig-
heid is beperkt (deze wijk staat in de top 10 als 
het gaat om bendegeweld). Het risico op com-
plexe comorbiditeit in deze omgeving is groot, 
bijvoorbeeld door overdraagbare aandoeningen 
als tuberculose, door trauma en geweld.

In Nederland is revalidatie een van de sleu-
telstrategieën in de behandeling van menig 
chronische aandoening. Echter, er is geen tot 
weinig robuust wetenschappelijk bewijs voor 
de haalbaarheid en effectiviteit van soortgelijke 
revalidatieprogramma’s in complexe omge-
vingen zoals Bishop Lavis. In 2018 wist ik een 
mooie persoonlijke subsidie (AXA Research 
Fund) binnen te halen om in deze complexe 
omgeving de haalbaarheid van patiëntgerichte 
revalidatie te bestuderen. Vanaf begin 2019 
verwachten we dat zo’n 250 mensen met kan-
ker, diabetes, hart- en vaatziekten, en/of  
COPD instromen in een van de grootste RCTs 
op het gebied van revalidatie in een ‘low-
resourced setting’. Daarnaast, in een aparte 
studie, includeren we nog eens 120 gezonde 
mensen om de invloed van de leefomgeving te 
bestuderen op de relatie tussen fysiek functio-
neren en fysieke activiteit.
Het is deze dynamiek van patiënten, bijzondere 
werkomgeving, interdisciplinaire samen-
werking, supervisie, projectmanagement en 

onderzoek die maakt dat mijn werk ontzettend 
waardevol en motiverend is. Naar verwachting 
zal dit onderzoek een mooie bijdrage leveren 
aan de bestaande literatuur en aan de revalida-
tiebehandeling van deze medische condities in 
deze complexe omgeving.

Na een lange werkweek rij ik langs een aantal 
townships richting huis, richting Stellenbosch. 
Ik woon tussen de druiven en aardbeien. Op 
zaterdag hiken we de Tafelberg op, op zondag 
genieten we van een picknick bij een van de 
wijnfarms. Het contrast is groot, de overgang 
abrupt, maar de waardering des te groter.  ‹‹

NB Mocht je interesse hebben om bijvoorbeeld 
je masterstage in Zuid-Afrika te doen, neem 
dan contact op via 

mheine@sun.ac.za

Twitter: @m_heine01

Researchgate: www.researchgate.net/profile/
Martin_Heine3

Na de studie-training in de Bishop Lavis community 
hospital met alle staf.

Handkrachtmeting tijdens Health Festival.
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››BW’er IN HET BUITENLAND

››Ron Jacobs
Het is alweer 35 jaar geleden, in 1984, dat ik Bewegingswetenschappen 

ging studeren … Right, I started to write in Dutch, but then quickly 

realized it was harder than I thought. So, I continue in English. 

Bewegingswetenschappen: it sounds like a great study, but what will you 

do when you graduate? That’s probably the question we all recall and we 

had our answers ready straight from the brochure we received during our 

orientation. But did we really know what our career path would look like … 

I don’t think so. I am currently the Director of Lumen Patent Firm based in 

Silicon Valley, but actually working from home just north of Yosemite. This is 

my story looking back over the last 30+ years.

I
n High School, I thought of 
becoming an Orthopedic 
Surgeon. Then I learned about 
Bewegingswetenschappen 

and was intrigued by the multi-
disciplinary aspects of that field of 
study. At the time, I was heavily 
involved in playing tennis and in-
terested in how the human body 
works. Bewegingswetenschappen 
it was, with focus on Functional 
Anatomy and Biomechanics. 

In my third year, I joined Jos de 
Koning in his PhD research, as 
one of his first students, studying 
muscle coordination in speed 
skating. Working with Jos lit my 
fire for research. After I gradua-
ted in 1988, I was excited to start 
my own PhD research in muscle 
coordination working together 
with the late Gerrit Jan van Ingen 
Schenau. Gerrit Jan allowed me 
tremendous independence in 
thinking and solving problems in 
my research. After receiving my 
PhD in 1992, I was passionate to 
expand my knowledge in Neuro-
science. So, I headed to Portland, 
Oregon in 1993. I had a bet with 
Coert Zuurbier, a great friend and 
colleague at the VU, that I would 

go to the USA for 2-3 years and 
then come straight back to Hol-
land. Plans changed when I fell in 
love in Portland and got married 
in 1995. After my wife finished 
her PhD, we decided, or maybe I 
convinced her, that the grass was 
greener in Holland, so we moved 

back to Holland. There I pursued 
another dream in robotics and ar-
tificial intelligence at TU Twente. 
After a two-year postdoc, I had 
to concede to Coert as I realized 
that my American experience 
had changed my life; we moved 
to Silicon Valley in California, 

where I joined a startup company. 
I left academia as I was interested 
in applying my research. One of 
the highlights of that time was 
developing biologically inspired 
walking robots in collaboration 
with NASA – applying artificial 
intelligence, robotics and biome-
chanics.

Working in Silicon Valley was a 
transforming experience – the 
pace, the innovation culture, and 
the opportunities – never had I 
experienced such a stimulating 
environment. At the startup, I was 
in charge of patent development. 
Interacting with our patent at-
torney I learned that there was a 
field that explored many different 
technologies. Academic research 
is very focused, and my inno-
vative spirit was in conflict with 
that. I wanted to be involved in 
more than just my own research. 
After three years at the company, 
I decided to change my career 
and completed licensure as a US 
Patent Agent. I joined Lumen 
Patent Firm in 2000 working on 
high-tech patents for Academic 
and Startup clients. I have been 
their Director since 2001. 

My multidisciplinary training 
allows me to converse in diverse 
technological jargons with CEOs 
and Professors about their new 
inventions. My software skills 
allowed me to automate our 
firm and work from home. My 
leadership skills allowed me to 
become a community leader 
founding a youth tennis program 
(www.justaceit.net) and building a 
community park (www.thepark-
foundation.org).

Looking back over the last 30+ 
years there is one common 
theme: Follow your passion and 
love what you do!  ‹‹
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››Anoek de Voogd

››BW’er IN BEDRIJF

Sport, beweging, gezonde leefstijl, goed voor jezelf zorgen, voeding… Tegenwoordig zien mensen 

door alle bomen het bos niet meer. De afgelopen jaren heb ik (te) vaak gezien dat mensen zoeken 

naar een quick fix. Maar in de praktijk beginnen de eerste stappen altijd met mindset en gedrag. Hier 

komt al mijn kennis uit de studie Bewegingswetenschappen en de Postacademische Opleiding tot 

Praktijksportpsycholoog goed van pas.

I
n 2007 studeerde ik na vijf 
jaar Bewegingswetenschap-
pen af; het laatste jaar nam ik 
deel aan de European Masters 

of Sport & Exercise Psycho-
logy. Mijn afstudeerrichting was 
sportpsychologie en het leek 
mij een niet meer dan logische 
vervolgstap om de postmaster te 
doen. Tijdens die opleiding ben ik 
in een sportschool gaan werken, 
omdat dit goed te combineren 
was.

In die sportschool heb ik gemerkt 
dat voeding een heel belangrijke 
rol speelt om je goed te voelen en 
om resultaten te behalen. Dat is 
ook de reden dat ik mensen daar-
bij wil helpen. Om dat goed te 
kunnen doen, heb ik de opleiding 
tot gewichtsconsulent gedaan en 
ik heb me verder ontwikkeld in 
alle aspecten die met een gezonde 
leefstijl te maken hebben. Ik heb 
altijd gezegd dat een gezonde 
leefstijl uit vier factoren bestaat: 
beweging, voeding, ontspanning 
en mindset. Sinds kort heb ik 
daar een vijfde aan toegevoegd, 
namelijk emotie. Je emoties - zo-
wel de positieve als de negatieve 
- goed kunnen managen en zelfs 
inzetten, zorgt ervoor dat je stap-
pen maakt in goed/beter voor 
jezelf zorgen.

In januari 2016 maakte ik de 
keuze om fulltime als onderne-
mer aan de slag te gaan en mijn 
parttime loondienstverband in de 
sportschool op te geven. Ik werkte 
dus al parttime als ondernemer. 
Ik gaf personal training, voe-
dingsadvies en bootcamp. Verder 
had ik op freelancebasis nog een 
opdracht. Deze kon in uitbreiden 
toen ik fulltime ondernemer was. 
Hierdoor kreeg ik snel meer erva-

ring in het coachen van mensen 
naar een gezonde leefstijl.

In het voorjaar van 2016 ben 
ik mijn bootcamplessen gaan 
uitbreiden. En zo ontstond mijn 
bedrijf Bootcamp for Every Body, 
naast mijn bedrijf Anoek de 
Voogd Sport&Exercise. Met dit 
bedrijf geef ik personal training, 
leefstijl coaching en food coa-
ching. Ik noem het expres food 

coaching, omdat ik meer geef 
dan alleen voedingsadvies. In het 
begin had ik het al over mindset 
en gedrag en dat behandel ik dus 
tijdens mijn coachingsgesprekken. 
Daar heb ik het vaak zelfs meer 
over dan over het voedingsadvies, 
want de meeste mensen weten wel 
wat gezond eten is en dat bewe-
ging goed is. Maar ja, het doen en 
het volhouden, hè. En daar kom ik 
dan om de hoek kijken.

Met Bootcamp for Every Body 
is mijn voornaamste doel om 
mensen letterlijk in beweging 
te krijgen. Het draait om lekker 
buiten sporten en bewegen, met 
plezier en met elkaar. En je kunt 
me niet blijer krijgen dan wanneer 
deelnemers zeggen dat ze al langer 
bij Bootcamp for Every Body spor-
ten dan dat ze hadden verwacht. 
Helemaal leuk is het om te horen 
dat ze het sporten missen, als ze 
wegens omstandigheden een tijdje 
niet mee konden doen. 
Ik wist het natuurlijk wel vanuit 
de studie Bewegingswetenschap-
pen, maar al doende heb ik ook 
geleerd dat beweging een eerste 
aanzet is tot een gezondere leefstijl 
en beter voor jezelf zorgen. En 
door mijn kennis van de sport & 
exercise psychologie weet ik het 
voor mensen behapbaar te maken, 
zodat ze ook geloven dat ze het 
kunnen en daardoor volhouden. 
Dus de komende stappen die ik ga 
zetten in de ontwikkeling van mijn 
bedrijf, zijn om sport en bewegen 
nog toegankelijker te maken. ‹‹
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››Human Performance Lab

››HET APPARAAT

van de afdeling Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam
Door Hein Daanen

Met de ingrijpende verbouwing van de Medische 

Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam 

in 2018 is ook een nieuwe onderzoeksfaciliteit 

gerealiseerd: het Human Performance Lab. 

D
it lab is op 3 mei offici-
eel geopend door Esmee 
Visser, een van de 39 
Olympische medail-

listen die eerder in het lab zijn 
bemeten.
In dit lab is gehuisvest:
• een kamer voor statische 

krachtmetingen,
• een kamer voor dynamische 

krachtmetingen met de zoge-
naamde Dyno,

• een kamer voor antropometrie,
• een kamer voor maximaaltes-

ten met verschillende ergome-
ters,

• een keuken, studentenplekken 
en doucheruimtes, én…

• een klimaat/hoogtekamer.

In de klimaat/hoogtekamer 
kan een luchttemperatuur van 
-20°C tot 60°C worden ingesteld 
met nauwe grenzen (ongeveer 
0,1°C) en met nauwkeurige 
luchtvochtigheidscontrole. 
Een jungleklimaat kan worden 
ingesteld (40°C en 90% relatieve 
luchtvochtigheid), maar ook 
een woestijnklimaat (60°C en 
10% relatieve luchtvochtigheid). 
Zo kunnen we bijvoorbeeld 
het klimaat in Tokyo tijdens de 
Olympische Spelen 2020 goed 
nabootsen, met een verwachte 
temperatuur van ongeveer 32°C en 
luchtvochtigheid van ruim 70%. 
Een aantal topsporters heeft al 
kennisgemaakt met dit klimaat en 

het is net alsof je tegen een 
muur oploopt: het is een  
belastend klimaat waar de 
prestaties veel lager komen te 
liggen. Door een aantal dagen 
achtereen in de hitte te presteren, 
past het lichaam zich sterk aan. 
De warmte kan beter van de 
lichaamskern naar de lichaams-
schil, de zweetsecretie neemt toe 
en bij gelijke inspanning wordt 
de hartslagfrequentie steeds lager. 
Ook de kerntemperatuur daalt 
tijdens het aanpassingsproces 
meestal enige tienden graden  
Celsius. De kamer met de uit- 
rusting is uitermate geschikt om 
de fysiologische veranderingen  
tijdens hitte-acclimatisatie te 

monitoren. De standaarduit- 
rusting in de klimaatkamer is een 
tredmolen (met lamellen, zodat hij 
ook in extreme kou probleemloos 
loopt) en een Lode fietsergometer. 

Temperatuurmetingen in het 
lichaam gebeuren met een cap-
sule waarin een zendertje zit en 
de huidtemperatuur wordt met 
i-buttons gemeten. Dat zijn kleine 
knoopcellen die elke minuut een 
waarde opslaan en met een laptop 
kunnen worden uitgelezen. Daar-
naast wordt de hartslagfrequentie 
gemeten en de zuurstofopname 
bepaald (Cosmed-systemen). De 
onderzoekers zelf hoeven niet al-
tijd in de kamer aanwezig te zijn. 
De kamer heeft camera’s en op 
een beeldscherm daarbuiten kan 
alles worden gevolgd. Er zit ook 
een raampje in dat altijd warm is, 
om condens te voorkomen.
Daarnaast kan in de kamer 
hoogte worden gesimuleerd door 
zuurstof te verminderen. De laag-
ste stand is 10% zuurstof, over-
eenkomend met een hoogte van 
5800 meter. Dat is ook zo’n beetje 
de grens waaronder mensen  
leven. De nieuwe kamer kan  
worden gebruikt voor hoogte- 

training. Bij een lage zuurstof-
spanning maken mensen meer 
rode bloedlichaampjes aan en 
dit kan positief werken op de 
prestatie. Op echte hoogte spreken 
we van hypobare hypoxie; in de 
nieuwe kamer is sprake van nor-
mobare hypoxie. Hypobare hy-
poxie is iets meer belastend voor 
de mens dan normobare hypoxie: 
de verminderde druk leidt tot 
activatie van het sympathisch ze-
nuwstelsel waardoor bijvoorbeeld 
de huiddoorbloeding minder is.

De kamer is voor de komende 
maanden al volgepland. Onder-
zoeken naar zweetsecretie, 
thermische belasting van ouderen, 
acclimatisatie van atleten en 
dergelijke zijn de belangrijkste 
onderwerpen. Deze onderzoeken 
vinden plaats in het kader van het 
door ZonMw gehonoreerde Ther-
moTokyo-project, het NWO- 
project Citius Altius Sanius, en  
de EU-projecten ClimApp en 
XPATCH. Maar er is ook ruimte 
voor studentenprojecten en er 
is een week waarin laatstejaars 
bachelorstudenten leren om de 
warmtebalans van mensen te 
berekenen. ‹‹
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››PROMOTIE

Laura Golenia 
A new perspective on the development of motor variability during middle childhood 

Hoe je het ook bekijkt, de bewegingen van kinderen zijn variabel. In de afgelopen decennia hebben 

veel onderzoekers betoogd dat het onderzoeken van variabiliteit in motorisch gedrag essentieel is voor 

het begrijpen van de motorische ontwikkeling. Variabiliteit beschrijft de alomtegenwoordige variaties 

die optreden in motorisch gedrag over herhalingen van dezelfde taak. Helaas is het, ondanks al dit 

onderzoek, nog steeds niet duidelijk wat de rol van variabiliteit in de motorische ontwikkeling precies is.

I
n mijn proefschrift heb ik daarom variabiliteit 
onderzocht in de motorische ontwikkeling 
tijdens de basisschoolleeftijd (5-10 jaar). Dit 
deed ik bij kinderen met een normale motorische 

ontwikkeling en bij kinderen met Developmental 
Coordination Disorder (DCD), een bewegingsstoor-
nis die wordt gekenmerkt door een hoge mate van 
variabiliteit. 

Tot nu toe wordt variabiliteit in motorische activi- 
teiten in de basisschoolleeftijd als iets negatiefs be- 
schouwd. Het wordt gezien als maat voor consis-
tentie van de beweging en daarom als iets dat de 
prestaties in alledaagse activiteiten van kinderen 
belemmert. Ik heb variabiliteit in de gewrichten van 
de arm onderzocht, dat wil zeggen dat ik onderzocht 
heb in hoeveel verschillende standen gewrichten 
gebruikt worden.

De resultaten laten zien dat variabiliteit in de ge-
wrichten van de arm de prestatie niet belemmerde. 
Een ander interessant resultaat is dat de hogere mate 
van variabiliteit in de gewrichtsbewegingen van kin-
deren met DCD hun prestatie ook niet belemmerde. 
Dit duidt erop dat variabiliteit mogelijk een andere 
rol speelt dan tot nu toe werd aangenomen. Bijvoor-
beeld dat variabiliteit een vorm van exploratie is om 
geschikte bewegingen te vinden voor het uitvoeren 
van een bepaalde taak. Dus niet alle variabiliteit in de 
motorische ontwikkeling heeft een negatieve conno-
tatie. Dit is een spannende bevinding voor onderzoek 
met betrekking tot DCD, omdat het verbreden van 
de opvattingen over motorische variabiliteit bij kin-
deren met DCD nieuwe inzichten kan bieden over 
mogelijke onderliggende coördinatiemechanismen. 

Curriculum Vitae
Ik heb Bewegingswetenschappen gestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Daarna ben ik direct 
begonnen met mijn promotietraject, ook bij het Cen-
trum voor Bewegingswetenschappen in Groningen 
(UMCG/RUG). Tijdens mijn promotietraject heb ik 
samengewerkt met onderzoekers van de New York 
University en heb ik colleges gegeven in het vak mo-
torische controle van de Bachelor Bewegingsweten-
schappen. Op 3 oktober 2018 ben ik gepromoveerd, 
met professor Egbert Otten en Marina Schoemaker als 
promotoren en met Raoul Bongers als copromotor. 

lauragolenia@outlook.de

‹ ‹  



13

››Marika Meester-Kuyvenhoven

››DE MOVE

Je kunt nog zo’n vastomlijnd toekomstplan hebben, soms loopt 
het anders dan gepland

Als meisje van vier jaar nam mijn moeder mij al mee naar de gymzaal. Zij gaf zelf met veel plezier 

turnles en zo ben ik met sport en bewegen opgegroeid. Op mijn 16e gaf ik zelf enkele lessen op een 

turnvereniging. Zodoende was mijn beslissing om naar de HALO (Haagse Academie voor Lichamelijke 

Opvoeding) te gaan, niet heel vreemd. Daar merkte ik dat ik turnen en het lesgeven daarin leuk 

vond, maar ook dat ik aan andere (bal)sporten geen plezier beleefde. Dus ik ging nadenken, wat wil 

ik met deze opleiding? Ik vond vakken als anatomie en fysiologie heel interessant. In die tijd hoorde 

ik van een kennis dat hij Bewegingswetenschappen studeerde. Ik verdiepte mij in deze studie en 

werd enthousiast! Zo startte ik in 1988 aan de VU. Omdat ik zelf nog steeds fanatiek sportte, sprak 

inspanningsfysiologie mij het meeste aan. Het leek me leuk om na de studie topsporters te coachen, 

metingen te doen en er analyses op los te laten.

T
oen ik in 1993 afstudeer-
de, was de arbeidsmarkt 
niet heel florissant. 
Daarbij wist ik inmid-

dels dat een baan zoals die van Jac 
Orie, niet voor iedereen is weg-
gelegd. Ik solliciteerde op diverse 
banen, ook in de farmaceutische 
industrie. Zo’n commerciële func-
tie leek me eigenlijk niets, maar 
ik wilde werkervaring opdoen. 
In november 1993 kwam mij een 
vacature onder ogen bij het Pen- 
sioenfonds voor Kunst en Cultuur 
in Den Haag. Ik solliciteerde, 
werd uitgenodigd, had een leuk 
gesprek en nog geen twee weken 
later had ik een baan in een voor 
mij geheel nieuwe (pensioen)
wereld. En, ik vond het leuk! Het 
was een klein bedrijf, ik deed veel 
rekenwerk, had klantcontact én 
leuke collega’s.  

Na diverse cursussen vond ik 
het tijd om verder te kijken. Ik 
wilde meer leren, wellicht bij een 
iets groter bedrijf. Ik ging aan de 
slag bij Zwitserleven, waar ik een 
commerciële binnendienstfunctie 
had. Na zo’n vier jaar had ik ook 
hier weer het gevoel dat ik niet 
zoveel meer bijleerde en dus keek 
ik verder. Na een kort uitstapje 
naar het ABN AMRO Pensioen-
fonds, kwam ik bij Mercer terecht, 
een actuarieel advieskantoor met 
een Amerikaans hoofdkantoor/
moederbedrijf. Dat was even een 
cultuurshock, maar ook hier werd 
het leuk! Bij Mercer heb ik bijna 
15 jaar gewerkt als pensioencon-
sultant/adviseur. 

Bakken, koken en voeding had-
den altijd al mijn interesse, maar 
ik had een kleine keuken en van 
uitgebreid kokkerellen kwam 
het eigenlijk niet. Toen ik in 
2011 ging samenwonen met Jos 
(inmiddels mijn man) in een 
huis met een ruime keuken, had 

ik alle ruimte om te koken, bak-
ken en … experimenteren. Zo 
ontdekte ik het broodbakken, ge-
woon in mijn eigen oven. Het eer-
ste zelfgebakken brood smaakte 
al goed en ik raakte gefascineerd 
door het broodbakproces. 
Dat je met slechts vier eenvou-
dige grondstoffen (water, bloem, 
gist en zout) zo’n smaakvol ‘iets’ 
kunt bakken, dat vond en vind ik 
nog steeds bijzonder. Omdat ik 
meer (theoretische én praktische) 
kennis wilde vergaren, ben ik 

een 9-weekse fulltime opleiding 
Boulangerie aan het Bakery Insti-
tuut in Zaandam gaan volgen.  
Vervolgens heb ik in 2016 beslo-
ten mijn hart te volgen en van 
broodbakken mijn werk gemaakt. 
Mijn baan bij Mercer heb ik 
opgezegd en vanuit mijn eigen 
onderneming ‘Broodbakken met 
Marika’ geef ik nu workshops, 
waarin ik mijn enthousiasme en 
kennis over het broodbakken 
graag deel met anderen. De work-
shops zijn voor beginners, maar 
óók bijvoorbeeld voor mensen 
die beroepsmatig al bezig zijn met 
eten en die meer willen leren over 
broodbakken of het broodbak-
proces.
In het begin heb ik best getwijfeld 
of ik er wel goed aan had gedaan 
om ‘zomaar’ mijn baan op te 
zeggen. Nu ik een paar jaar verder 
ben, zeg ik oprecht: ik ben blij dat 
ik mijn hart heb gevolgd en ‘De 
Move’ heb gemaakt! ‹‹

 
www.broodbakkenmetmarika.nl
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››CONGRESVERSLAG

Door Yvet Mooiweer en Thomas Rietveld

Terug in de tijd naar dinsdag 11 december 2018, 12 uur, op de Fonteinpatio in het UMCG. Niets 
lijkt erop dat hier vanaf morgen meer dan driehonderd bezoekers komen voor alweer de zesde 
editie van het Rehab Move Congres. Jarenlang is het Rehab Move Congres met veel passie en 
inzet geleid door prof. Lucas van der Woude. Dit jaar heeft hij dat stokje echter overgedragen aan 
zijn opvolger dr. Riemer Vegter.

Woensdagochtend 12 december om 7 uur ver-
zamelen de student crew en de organisatie bij de 
Fonteinpatio om er weer een fantastisch evenement 
van te maken. Om 8 uur druppelen de deelnemers 
langzaam binnen en een uur later wordt het congres 
officieel geopend door prof. dr. Marian Joëls, decaan 
en lid van de raad van bestuur van het UMCG. 
 
De eerste dag van het congres staat volledig in het te-
ken van Mobiliteit. Prof. Dario Farina mag het spits 
afbijten met een keynote lecture over de interactie 
tussen mens en machine. In totaal zijn er gedurende 
drie dagen congres negen keynote lectures. De an-
dere zeer interessante sprekers op de woensdag zijn 
prof. Mindy Levin over motorisch leren in neuro-
logische revalidatie en prof. Bert Mulder over de 
invloed van data op de samenleving. De boodschap 
dat de zorg verandert en ook weer moet veranderen, 
is duidelijk geworden. De woensdag is afgesloten met 
pitches van alle teams van de Ability Battle Hacka-
thon, een programma waar groepen studenten van 

verschillende universiteiten worden uitgedaagd om 
een casus op te lossen. Bij deze editie moet een les-
programma worden opgesteld dat diabetes mellitus 
op een praktische manier aan studenten uitlegt. Het 
is uiteindelijk het team van The Hague University of 
Applied Sciences dat er met de felbegeerde juryprijs 
vandoor gaat, terwijl Maastricht de publieksprijs in 
de wacht weet te slepen. Lees ook het artikel over 
deze Hackathon.

Terug naar het congres zelf. Tussen de keynote lec-
tures door zijn er maar liefst 45 presentaties van stu-
denten, PhD’s en onderzoekers. Het is ‘een lange zit’, 
zo’n driedaags congres, maar de afwezigheid van pa-
rallelle sessies maakt het wel mogelijk om bij iedere 
keynote en bij iedere oral presentatie aanwezig te zijn 
– je hoeft niets te missen. En dan zijn er ook nog de 
ongeveer 100 posters - te bekijken tijdens de pauzes 
en met speciale mogelijkheden in het programma op 
de donderdag en vrijdag om er uitgebreider bij stil te 
staan en vragen te stellen.

Rehab Move  
Congres 2018

Een volle Fonteinpatio.
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Het hele congres gaat niet alleen om alle presentaties, 
keynote lectures en posters. Het congres laat vooral 
zien waar we samen toe in staat zijn. Met de aanwe-
zigheid van zeer gespecialiseerde onderzoekers in 
het revalidatieonderzoeksgebied is het mogelijk om 
ervaringen uit te wisselen. Deze onderzoekers komen 
dit jaar onder andere uit Groot-Brittannië, Italië, 
Canada, de Verenigde Staten, Zwitserland, Duitsland 
en Japan. Zij komen niet alleen om hun expertise te 
delen, maar ook om er tezamen voor te zorgen dat 
de kwaliteit van het onderzoek nog hoger wordt. Het 
is duidelijk te merken dat de Rehab Move Congress-
reeks heeft geleid tot zeer nauwe banden en dat inter-
nationale samenwerking hoog in het vaandel staat.

Op donderdag staat de hele dag in het teken van 
Beweging. Prof. Kathleen Martin Ginis bijt het 
spits af met een zeer interessante lecture over de 
implementatie van richtlijnen in de revalidatie. In de 
middag is het prof. John Buckley die de verande-
ringen in het landschap van hartrevalidatie laat zien. 
Prof. Andreas Daffertshofer sluit de dag af door de 
mogelijkheden van ‘big data’ en de bijbehorende uit-
dagingen op een mooie manier te schetsen. Hij geeft 

een demo die laat zien hoe de technologie steeds 
meer deuren opent, ook richting de revalidatie. Naast 
de zeer interessante sessies overdag is er in de avond 
nog genoeg tijd om ervaringen met elkaar te kunnen 
delen. Op de woensdag is het diner in het UMCG en 
op donderdag in het academiegebouw; een prachtige 
locatie. In het academiegebouw wordt prof. Lucas 
van der Woude bedankt voor al zijn inzet in de 
afgelopen jaren en voor de grote internationale groep 
die hij bijeen heeft gekregen. Vervolgens is het stokje 
definitief aan dr. Riemer Vegter overgedragen.

Op de donderdagavond zorgen een pubquiz en aan-
sluitende karaoke ervoor dat bij een aantal aanwezi-
gen ándere talenten naar boven komen. Het is mooi 
om te zien dat professoren en PhD’s uiteindelijk ook 
gewoon ‘mensen’ zijn; van een serieuze manier van 
werken naar een losse manier van zingen en dansen.

De laatste dag van het congres staat volledig in 
het teken van Sport, met de focus vooral richting 
Paralympische Spelen. Prof. Walter Thompson laat 
met mooie beelden zien wat het verschil is tussen de 
Paralympische Spelen van vroeger en nu. Prof. Brett 
Smith zorgt in de middag voor enkele mooie sugges-
ties om mensen met een handicap weer in beweging 
te krijgen. De laatste keynote lecture van het congres 
is van niemand minder dan Esther Vergeer, de 
vrouw die jarenlang het rolstoeltennis in de wereld 
domineerde. Vanuit sportersperspectief kijkt zij naar 
hoe in de toekomst gesport kan worden op een nog 
hoger niveau en vooral ook naar hoe belangrijk het 
is om kinderen met een handicap te stimuleren om 
te bewegen. Uiteindelijk is het dr. Riemer Vegter die 
de zeer geslaagde zesde editie van het congres afsluit. 
Op naar de zevende editie. 
#CanIGoNow? ‹‹ 

Esther Vergeer heeft een van haar gouden medailles meege-
nomen; deze won ze op de Paralympische Spelen in Londen, 
2012.

Aandacht tijdens de keynote lecture van professor Walter Thompson.
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Door Barbara Haverkamp, Marlissa Becker en Sanne Westerveld

Je bent een jonge gezonde student geneeskunde, bewegingswetenschappen of fysiotherapie 
met een sterk en gezond lijf. Tegenover je zit een patiënt of een deelnemer aan je onderzoek, 
tijdens jouw stage. Die persoon vertelt je dat hij door zijn ziekte last heeft van een wazig zicht, 
stijve gewrichten en dat hij daarnaast ook nog een partiële voetamputatie heeft. Weet jij dan 
waardoor dat komt en - nog belangijker - wat dat voor hem betekent? Kun jij je voorstellen hoe 
dat voelt? Theoretische kennis uit de studieboeken biedt niet het houvast die je nu zoekt. Het gat 
tussen de subjectieve ervaring van de persoon tegenover je en de objectieve maten die jij hebt 
gevonden in de literatuur is te groot.

Om die reden wilden wij een nieuw type lespakket 
ontwikkelen. Een lespakket dat studenten helpt om 
zelf te ervaren hoe het is om iets te mankeren en dat 
te koppelen aan de objectieve maten die in de litera-
tuur beschreven zijn. Een nieuw lespakket ontwik-
kelen gaat niet zomaar en wie zou hier beter aan mee 
kunnen werken dan een groep enthousiaste studen-
ten. Wat nog beter zou zijn, zijn meerdere groepen 
enthousiaste studenten die de strijd met elkaar aan-
gaan om het beste lespakket te ontwikkelen. Het idee 
van de Ability Battle Hackathon was geboren.

Wij, Human Movement Sciences bachelor- en 
masterstudenten uit Groningen, zijn een jaar bezig 
geweest met de voorbereidingen voor dit evenement, 
dat afgelopen september van start ging. Universiteits-
teams uit Leuven, Amsterdam, Münster, Maastricht, 
Groningen en Den Haag hebben de afgelopen 

maanden deelgenomen aan dit evenement. Zij ont-
vingen, dankzij de hulp van enthousiaste sponsoren, 
verschillende meetapparatuur waar zij ter voorberei-
ding op hun eigen universiteit een week mee konden 
oefenen, de data konden uitlezen en analyseren. On-
der andere Lode B.V. | Procare en Xsens hebben hun 
apparatuur en kennis beschikbaar gesteld. Daarnaast 
ontvingen de teams literatuur over verschillende 
symptomen, meetinstrumenten en didactische tips, 
waardoor ze stapje voor stapje inzicht kregen in de 
uitdaging die ze tijdens het driedaagse evenement in 
het Universitair Medisch Centrum Groningen voor 
hun kiezen zouden krijgen. 

Op zondag 9 december verzamelden alle teams zich, 
in zelf ontworpen teamtruien, in Groningen voor de 
opening van de Ability Battle Hackaton. De teams 
wisten dat ze mee gingen helpen om lespakketten 

Ability Battle  
Hackathon 2018

De organisatie, van links naar rechts: Mohammed Khudair, Helco van Keeken, Eline Blaauw, Sanne Westerveld, Karolina Kul-
byte, Barbara Haverkamp, Tom Panneman, Francisca Trigo Pereira, Hielke Nobel, Lonneke Snoeren, Safiya Aljarrash, Marlissa 
Becker, Thijme Langelaar. Niet op de foto: Gabriëlla van Driel. Met speciale dank aan Helco van Keeken, Human Movement 
Sciences Groningen. Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Beatrixoord Noord Nederland en de innovatiegelden van het UMCG 
en het Wenckebach instituut.
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samen te stellen, maar nog niet over welke patiën-
tengroep. Tijdens de opening werd bekend gemaakt 
dat het ging over diabetes mellitus. Allereerst kregen 
de studenten een inhoudelijk college over diabetes 
mellitus van dr. Rob Bakels, docent neurofysiologie 
bij het UMCG. Vervolgens werden de verschillende 
simulatoren die tijdens de Battle beschikbaar waren, 
gepresenteerd door Rob van Willigen van het bedrijf 
OIM. Tot slot werd er een toelichting gegeven op de 
opdracht en konden de studenten direct aan de slag!

De volgende drie dagen hebben alle studenten hard 
gewerkt aan hun lespakket en konden ze tussendoor 
genieten van Groningen. Onder andere de Karaoke-
bar was een geliefde plek onder de teams.

Op de derde dag, dat was de eerste dag van het 
internationale Rehab Move Congres in Gronin-
gen, hebben de teams hun ideeën gepitcht voor het 

internationale publiek en een jury bestaande uit de 
keynote speakers en studenten van de opleidingen 
Bewegingswetenschappen en Fysiotherapie. Een 
deel van de jury had eerder die dag alle lespakket-
ten doorgenomen, zodat goed gekeken kon worden 
wat de teams allemaal hadden gedaan en bedacht. 
Tijdens hun pitch vertelde ieder team wat hun idee 
was en hoe ze dit idee omgezet hebben naar een echt 
programma dat te implementeren is op het HBO en 
WO.  
Voor meer informatie over de pakketten die de teams 
hebben ontwikkeld, verwijzen we jullie graag naar 
onze website: www.abilitybattle.eu

De uiteindelijke winnaar is tijdens het diner bekend-
gemaakt. De publieksprijs, twee Lode Dataloggers, 
is gegaan naar de Universiteit van Maastricht en de 
grote juryprijs, een Xsens MTw Awinda meetpak, 
werd uitgereikt aan de Haagse Hogeschool. 

Als organisatie kijken we terug op een geslaagd 
evenement, waarbij we ons doel behaald hebben. 
De bezoekers van het congres waren enthousiast 
over de uitkomsten van het harde werken, en wij 
hebben een geweldige tijd gehad en veel geleerd! Er 
liggen meerdere ideeën voor lespakketten klaar om 
te implementeren in het onderwijs. Uiteindelijk kan 
dit ervoor zorgen dat je als student tijdens je stage 
een beter beeld hebt van hoe het is om de persoon 
tegenover je te zijn. ‹‹

PULSE Racing – We stimulate to cycle, will you stimulate us?
PULSE Racing 2019 is het nieuwste dreamteam van de Vrije Universiteit Amster-
dam. Vorig jaar ging het eerste team met dit maatschappelijk relevante initiatief 
van start. Wij van PULSE Racing werken met mensen met een dwarslaesie en we 
laten deze mensen weer fietsen met hun eigen verlamde beenspieren. Dit doen wij 
met functionele elektrostimulatie (FES). Hiermee gaan zowel fysieke als mentale 
positieve gezondheidseffecten gepaard. Maar FES is nog niet toegankelijk voor 
iedereen. Mede door een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke ontwik-
kelingen omtrent FES wil PULSE Racing daar verandering in brengen, om zo de 
mobiliteit en vitaliteit terug te geven aan mensen met een dwarslaesie.  
Daarnaast zijn we bezig met het trainen van onze atleten voor de grote Cybathlon 

2020 in Zürich, Zwitserland. Dit is een evenement waarbij mens en de nieuwste technologieën worden verbonden; daarom wordt 
het ook wel de paralympische bionische spelen genoemd. Het doel van de Cybathlon is om een bijdrage te leveren aan het leven 
van de mensen met een beperking en het krijgt veel aandacht van internationale media. Het PULSE Racing team is in volle voor-
bereiding richting deze wedstrijd, maar dit kunnen wij niet alleen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners, waarbij we zoveel 
mogelijk willen betekenen voor een wederzijdse relatie. Dankbaar maken wij gebruik van materiaal, advies, kennis en financiële 
ondersteuning die ons beschikbaar worden gesteld. 
info@pulseracing.nl  •  pulseracing.nl  
Zie ook het artikel in de vorige Moving Matters: 
www.bewegingswetenschappen.org/wp-content/uploads/2018/05/MM-1-2018.pdf

››KORT BERICHT
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Mariëtte  
van Maarseveen
Reading the game – How to measure and improve tactical skills in team sports

In teamsporten zoals voetbal en basketbal hangt de prestatie niet alleen af van fysieke en technische 

vaardigheden; ook de tactische vaardigheden van de spelers zijn belangrijk. De spelers moeten 

informatie over de bal, hun teamgenoten en de tegenstanders opnemen om te beslissen wat ze zelf 

moeten doen. Deze vaardigheid van ‘het spel lezen’ is essentieel voor een goede prestatie. Hoe kun je 

de tactische vaardigheden van teamsporters meten? Welke processen liggen daaraan ten grondslag? En 

hoe kun je tactische vaardigheden ontwikkelen?

M
ijn promotieonderzoek heeft laten zien 
dat de tactische vaardigheden van team-
sporters op het veld gemeten moeten 
worden, zodat de taak en condities zoveel 

mogelijk overeenkomen met de normale wedstrijd-
situatie. In het voetbal kan hiervoor het door ons 
ontwikkelde notatie-analysesysteem gebruikt wor-
den. Hierbij worden videobeelden beeld voor beeld 
geanalyseerd om alle acties en uitkomsten daarvan 
voor alle spelers te registeren. Gekoppeld aan een 
van tevoren bepaalde puntenwaardering levert dat 
prestatiescores op. 

Om meer inzicht te krijgen in de visuele informatie 
die spelers gebruiken om beslissingen te nemen en 
acties uit te voeren, hebben basketbalsters spelvormen 
gespeeld met een speciale kijkgedrag-bril op. Hierdoor 
konden we zien waar de speelsters naar keken. Dit was 
de eerste studie waarbij het kijkgedrag van sporters in 
zo’n dynamische situatie gemeten werd. Het perifeer 
zicht bleek een belangrijke rol te spelen bij het nemen 
van beslissingen, terwijl voor het uitvoeren van de 
actie het centraal zicht van belang bleek.
 
Tot slot hebben we gekeken naar het inzetten van 
videofeedback om de tactische vaardigheden van 
voetballers te verbeteren. De speelsters toonden een 
voorkeur voor het krijgen van videofeedback na 
relatief goede pogingen. Daarnaast leidde het kun-
nen kiezen wannéér videobeelden terug te kijken, tot 
meer actieve betrokkenheid van de speelsters bij hun 
eigen leerproces. 

Curriculum Vitae
Tijdens en na de opleiding Lichamelijke Opvoeding 
studeerde ik Bewegingswetenschappen aan de VU in 
Amsterdam. In 2011 behaalde ik mijn masterdiploma 
cum laude. Kort daarop kon ik aan de VU starten 
als junioronderzoeker op een project over de visuele 
controle van het basketbalschot. In 2013 werd dit 
voortgezet in mijn promotieproject over de tactische 
vaardigheden van teamsporters. Op 6 juni 2018 ben 
ik gepromoveerd aan de VU, met prof. dr. Geert 
Savelsbergh als promotor en dr. Raôul Oudejans als 
copromotor. Daarnaast ben ik sinds 2015 werkzaam 
als hogeschooldocent bij de Calo, Windesheim. 

Wil je mijn proefschrift inzien? dare.ubvu.vu.nl/
handle/1871/55664

mjj.van.maarseveen@windesheim.nl

‹ ‹  
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Mia Scheffers
Body experience in patients with mental disorders 

Aan mensen met psychiatrische problematiek wordt meestal niet gevraagd hoe ze de relatie met hun 

eigen lichaam ervaren. In mijn werk als psychomotorisch therapeut voor mensen met een psychotrauma 

als gevolg van bijvoorbeeld oorlogsgeweld of seksueel geweld, vroeg ik mensen wel naar deze 

ervaringen, of deze kwamen via bewegingssituaties aan de orde. Veel patiënten bleken hun lichaam 

zeer negatief te beleven en dit had ook grote gevolgen voor hun dagelijks functioneren. 

D
e relatie tussen psychisch welbevinden 
en lichaamsbeleving was dus een logisch 
onderwerp voor mijn proefschrift. Bij 
lichaamsbeleving gaat het om lichaams-

bewustzijn: het waarnemen van lichaamssignalen 
als honger, dorst, vermoeidheid, spanning. Maar 
ook lichaamsattitude valt onder het paraplubegrip 
lichaamsbeleving. Denk daarbij aan acceptatie van 
en trots zijn op het eigen lijf, of aan de beleving van 
vitaliteit. Ook aspecten van lichamelijkheid zoals 
aanraking en seksualiteit worden geschaard onder 
lichaamsattitude.

Het meten van lichaamsbeleving gebeurt nauwe-
lijks, onder andere vanwege een gebrek aan goede 
meetinstrumenten. Ik heb in mijn proefschrift een 
vragenlijst, de Dresdner Körperbildfragebogen 
(DKB-35), onderzocht bij zowel gezonde volwas-
senen als bij groepen mensen met een depressie, met 
traumatische ervaringen en met langdurige ernstige 
onverklaarde lichamelijke klachten.
De lichaamsattitude van mensen met psychische 
problematiek zoals gemeten met de DKB-35 blijkt 
veel negatiever dan die van gezonde mensen. Vooral 
aspecten als acceptatie van het lichaam, ervaren vita-
liteit en tevredenheid met seksualiteit wijken sterk af. 
Vrouwen met traumatische ervaringen, vaak ook sek-
sueel trauma, in de voorgeschiedenis zijn het meest 
negatief over hun lichaam. Aanbevolen wordt om in 
de behandeling meer aandacht aan deze negatieve 
lichaamsbeleving te besteden onder andere met be-
hulp van psychomotorische therapie en aanbevolen 
wordt om de onderzochte vragenlijst in te zetten om 
de effecten van de behandeling zichtbaar te maken. 

Curriculum Vitae
Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam studeerde 
ik af aan de toenmalige Interfaculteit Lichame-
lijke Opvoeding. Ik volgde ook de Postdoctorale 
Opleiding voor Bewegingspsychotherapie aan wat 
ondertussen de Faculteit der Bewegingswetenschap-
pen was geworden. Ik werkte ruim twintig jaar als 
psychomotorische therapeut met name met patiënten 
met traumagerelateerde problematiek. Momenteel 
ben ik verbonden als onderzoeker aan het lectoraat 
Bewegen, gezondheid en welzijn van Hogeschool 
Windesheim Zwolle. 
Ik promoveerde 30 mei 2018 in Groningen. Robert 
Schoevers, psychiater, was mijn promotor. Mijn 
copromotoren waren Jooske van Busschbach, lector 
Bewegen, gezondheid en welzijn, en Marijtje van 
Duijn, methodoloog bij de faculteit sociologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen.  
 

wjscheffers@gmail.com

‹ ‹  
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Op woensdag 14 november 2018 was het tijd voor de jaarlijkse VvBN studentendag. Dit jaar werd 
deze georganiseerd in Nijmegen, door zeven studenten van de master Biomedical Sciences met 
interesse in bewegingswetenschappen. Met bijna tachtig aanmeldingen uit Nijmegen, Groningen, 
Maastricht en Amsterdam was er een mooi aantal deelnemers aanwezig voor het uitgebreide 
dagprogramma.

De dag werd geopend door de (dag)voorzitter van 
onze commissie: Lieke Bok. Namens de vereniging 
verwelkomde Nathalie Donders (VvBN-penning-
meester) alle aanwezigen. Zoals ieder jaar kregen 
masterstudenten de gelegenheid hun onderzoek te 
presenteren. Drie studenten presenteerden tijdens 
de ochtendronde. De jury bestond uit voorzitter 
Peter Hollander (Vrije Universiteit Amsterdam), Yvo 
Kamsma (Rijksuniversiteit Groningen), Tim Snijders 
(Maastricht University) en Jan Kooloos (Radboud 
Universiteit). Zij beoordeelden zowel de bachelor- als 
de masterpresentaties.

Na de eerste drie masterpresentaties was het tijd 
voor de workshoprondes. Er waren twee rondes, 
met in iedere ronde zes verschillende workshops. 
Op deze manier kregen de studenten een kijkje in de 
keuken van verschillende bedrijven en afdelingen. 
Dit jaar werd een breed scala aan carrièremogelijk-
heden gerepresenteerd: Laevo gaf een demonstratie 
van het gebruik van een exoskelet tijdens het werk; 
Buro voor Fysieke Arbeid vertelde over het trainen 

van medewerkers en over het op de juiste manier 
leren omgaan met fysieke belasting tijdens het werk; 
de Sint Maartenskliniek kwam vertellen over het 
toepassen en toegankelijk maken van innovaties 
voor patiënten met een wervelletsel; Neo-Mundo en 
Performation HOTflo vertelden over hun ervaringen 
met consultancy in de gezondheidszorg met een 
studie bewegingswetenschappen als achtergrond; 
afdeling biofysica van het Donders Instituut gaf een 
demonstratie van verschillende experimentele opstel-
lingen zoals de 2-assige vestibulaire stoel en tot slot 
liet het Orthopaedic Research Laboratory van het 
Radboudumc twee experimentele technieken zien 
waarmee zij orthopedische biomechanica analyseren.

Tussen de twee rondes door werd een heerlijke, 
uitgebreide lunch aangeboden. Tijdens deze lunch 
hadden studenten de gelegenheid om hun bachelor-
onderzoek via een poster te presenteren. Met vier 
aanwezige posters en de bijbehorende uitleg van de 
studenten, was het een leuke manier om kennis uit te 
wisselen over de uitgevoerde onderzoeken.

VvBN STUDENTEN-
DAG 2018

De workshop van Buro voor Fysieke Arbeid over het trainen van medewerkers en het op de juiste manier leren omgaan met 
fysieke belasting tijdens het werk.
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Na afloop van de workshoprondes was het tijd voor 
de vier laatste masterpresentaties, gevolgd door een 
interessante lezing door Thijs Eijsvogels, onderzoe-
ker op de afdeling Fysiologie van het Radboudumc. 
Hij doet onderzoek naar het optimaliseren van de 
prestaties van de sporters van TeamNL gedurende de 
verwachte extreme weersomstandigheden tijdens de 
Olympische Spelen van 2020 in Tokyo.

Tot slot werd de dag afgesloten door onze dagvoor-
zitter Lieke Bok en juryvoorzitter Peter Hollander. 
Hij heeft prijzen uitgedeeld aan de top drie van de 
posterpresentaties en de mondelinge presentaties. 
Bij de masterpresentaties is Iris Cuijpers als derde 
geëindigd, met haar presentatie ‘The effect of sitting 
behaviour and meal composition on carotid reacti-
vity in individuals with overweight or obesity’. 

Effects of disc lesion on fiber type composition and 
collagen content of m. multifidus

Authors: Heleen Docter & Jaimy van den Hout

Department of Human Movement Sciences, Vrije 
Universiteit Amsterdam, The Netherlands

The exact mechanisms underlying low back pain (LBP) are currently
unknown. Recent data [1] indicates that degeneration of the intervertebral
discs (IVD) affects the mass of the m. multifidus. Moreover, other studies
[2, 3, 4, 5] indicated that the m. multifidus shows signs of degeneration
after disc lesion. These studies show an increase in the number of fast
fibers and decrease in the number of slow fibers [4, 5]. They also show an
increase in the collagen content of the multifidus after disc lesion [3, 5].
Therefore, we hypothesized that disc lesion results in a transition from
slow-to-fast muscle fibers and an increased connective tissue content.

Methods

AIM: to investigate the changes in muscle fiber type composition, 
fiber cross-sectional area (CSA) and connective tissue content of the
m. multifidus muscle in rats after disc lesion

• Stab incision of nucleus pulposus at intervertebral disc (IVD) L4/5
• Removing two fascicles of the m. multifidus (L3-L6 and L4-S1) 
• Stained for collagen with picro-Sirius red staining (Fig. 2)
• Stained for fiber composition with double fluorescence staining (Fig. 2)

24 male Wistar rats
Control (n=12) Disc lesion (n=12)
7-days 
post
(n=4)

14-days 
post
(n=4)

28-days 
post
(n=4)

7-days 
post
(n=4)

14-days 
post
(n=4)

28-days 
post
(n=4)

• Connective tissue: mean endomysium thickness per myofiber (µm) and 
mean (primary and secondary) perimysium thickness (µm)

• Fiber types: fiber type proportions (%) and CSA of the different fiber 
types (µm2) 

Figure 2 Stained tissue for fiber type composition (left and middle) and connective tissue 
content (right). Green: type I (left), type IIA (middle). Blue: type IIX (left), type IIB (middle). 

Table 1 Characteristics of study design.  

Figure 1 Removing 1/3 of both sides of the fascicles before the muscle was sectioned (left) 
and the ventral view of the stab incision surgery (right). Drawing made by Guus Baan. 

Figure 4 The proportions, CSA en
normalized CSA (Mean±SD) of type IIB
fibers at 7, 14 and 28 days for the control
group and the intervention group.
Proportions (left), CSA (middle), normalized
CSA (right). * indicates a significant
difference (p<0.05).

Conclusions
• Disc lesion did not affect fiber type composition and connective

tissue content of the m. multifidus. 
• The effect of a disc lesion on the CSA of the muscle fibers was 

muscle fiber specific. The CSA of only type IIB fibers increased in 
response to the intervention. 

Figure 3 Connective tissue content of the
muscles in the control and intervention
group for 7, 14 and 28 days (Mean±SD).
Endomysium (upper left), primary
perimysium (upper right) secondary
perimysium (lower left).

1. Maas, Noort, Hodges & Van Dieën. J Biomech, 70, 228-234 (2018). 
2. Shahidi, Hubbard, Gibbons, Ruoss, Zlomislic, ... & Ward. J Orthop Res, 35(12), 2700-2706 (2017).
3. Brown, Gregory, Carr, Ward, Masuda & Lieber. Spine, 36(21), 1728-1736 (2011). 
4. Hodges, James, Blomster, Hall, Schmid, Shu, Little & Melrose. Spine, 39(13), 1010-1017 (2014). 
5. Hodges, James, Blomster, Hall, Schmid, Shu, Little & Melrose. Spine, 40(14), 1057-1071 (2015).
6. Cagnie, Dhooge, Schumacher, De Meulemeester, Petrovic, Van Oosterwijck & Danneels. J 

Manipulative Physiol Ther, 38(9), 653-663 (2015). 

• Connective tisue content was not affected by disc lesion (Fig. 3). 
• The m. multifidus of the rat consist predominantly of type IIB fibers (Fig. 4). 
• No significant effect of disc lesion on the proportion, CSA and normalized

CSA (CSA divided by body mass) of type I, IIA and IIX fibers (p>0.05). 
• The presence of a disc lesion resulted in an increase of the CSA and

normalized CSA of type IIB fibers (p<0.05). 

• In contrast to fiber type proportions reported for humans [6], 
m. multifidus of rats consists predominantly of type IIB fibers.  

• The absence of degeneration of the nucleus pulposus 7 days after
disc lesion and the fast recovery [1], may explain the limited changes 
of the fiber type composition and connective tissue content of the m. 
multifidus. 

No effects of disc lesion on connective tissue content

The CSA of only type IIB fibers was affected by disc lesion

* ***

*

Background

Supervisors: Huub Maas & Wendy Noort

Measurements

Results

References

Conclusion

Discussion

Heleen Docter en Jaimy van den Hout wonnen de hoofdprijs met hun poster ‘Effects of disc lesion on fiber type composition and 
collagen content of m. multifidus’.
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De tweede prijs is behaald door Nathalie Jeras met 
haar presentatie ‘Physical performance characteris-
tics during jumping performance in three different 
jumps in youth elite female soccer players’. Zanna 
Vanterpool heeft de eerste prijs, en daarmee €100,-, 
gewonnen met haar presentatie over ‘Kinematic and 
qualitative movement analysis in a rat model of 
stroke after brain stimulation’. Ook heeft de jury 
zijn mening uitgesproken over de bachelorpresenta-
ties. Hierbij is de derde prijs gewonnen door Martijn 
Kousemaker, de tweede prijs door Manon Grem-
men en het duo Heleen Docter en Jaimy van den 
Hout ging naar huis met de hoofdprijs (‘Effects of 
disc lesion on fiber type composition and collagen 
content of m. multifidus’).
 
Al met al kunnen wij als commissie spreken van een zeer 
geslaagde dag, en hopelijk zien we jullie volgend jaar 
weer tijdens de VvBN studentendag in Groningen! ‹‹ 

Een 'gouden bril' voor topprestaties
Door dr. Lieke Schiphof-Godart

Na een lange en drukke dag is een goede nachtrust belangrijk om te herstellen. Dit geldt natuurlijk helemaal voor (top)
sporters, die moeten bijkomen van zowel fysieke als mentale vermoeidheid [1]. Vreemd genoeg hebben zelfs degenen die 
voldoende slaapuren inplannen soms problemen met slapen, bijvoorbeeld tijdens trainingskampen of wedstrijden [3]. Dit 
zou wel eens kunnen liggen aan het blauwe licht van laptops, tv’s en mobieltjes, want dit licht verstoort de aanmaak van 
het slaaphormoon melatonine in de avond [2]. 

Melanie Knufinke en collega’s lieten daarom vijftien proefpersonen 
gedurende een week in de drie uur voor bedtijd een speciale bril 
dragen [2]. Deze had donkergeelgekleurde (‘amber’) glazen, die het 
blauwe licht van elektronische apparaten filteren. Ter controle droe-
gen ze ook een week elke avond een bril met glazen van gewoon glas. 
Hoe goed ze sliepen, hoe laat ze naar bed gingen en hoe fris ze weer 
opstonden noteerden alle sporters in een dagboek. 
Wanneer de sporters de ‘gouden’ bril droegen, gaven ze aan dat zij 
’s avonds sneller in slaap vielen (zeven minuten), en dat zij zich de 
volgende ochtend alerter voelden. Zoals de onderzoekers hoopten, 
vielen de sporters dus dankzij het dimmen van blauw licht mak-
kelijker in slaap. De effecten van de amber glazen waren echter niet 
terug te vinden in de metingen van een actigraph die mat hoeveel de 
sporters tijdens hun slaap bewogen [2].
De innovatieve gouden bril van Melanie Knufinke en collega’s zorgde 
er dus voor dat sporters vonden dat zij beter sliepen. Deze (subjectie-
ve) gevoelens kunnen de sportprestatie verbeteren doordat sporters 
zich gemotiveerder voelen en omdat zij inspanning als minder ver-

moeiend ervaren [4]. Het dragen van de brillen vonden de sporters 
geen probleem. Het lijkt dus een goed plan, vooral voor sporters die 
voor het slapen graag gebruikmaken van tv, laptop, tablet of telefoon, 
om ’s avonds de wereld even met een goudgekleurde blik te bekijken.  
Of een roze bril ook helpt, hebben de onderzoekers helaas niet uitge-
zocht. 

Referenties
[1] Simpson, N. S., Gibbs, E. L., & Matheson, G. O. (2017). Optimizing sleep to maximize 
performance: implications and recommendations for elite athletes. Scandinavian journal 
of medicine & science in sports, 27(3), 266-274.
[2] Knufinke, M., Fittkau-Koch, L., Møst, E. I., Kompier, M. A., & Nieuwenhuys, A. 
(2018). Restricting short-wavelength light in the evening to improve sleep in recreational 
athletes–A pilot study. European journal of sport science, 1-8.
[3] Pitchford, N. W., Robertson, S. J., Sargent, C., Cordy, J., Bishop, D. J., & Bartlett, J. 
D. (2017). Sleep quality but not quantity altered with a change in training environment 
in elite Australian rules football players. International journal of sports physiology and 
performance, 12(1), 75-80.
[4] Hull, J. T., Wright, K. P., & Czeisler, C. A. (2003). The influence of subjective alertness 
and motivation on human performance independent of circadian and homeostatic regu-
lation. Journal of Biological Rhythms, 18(4), 329–338.

››  WETENSWAARDIGE WETENSCHAP

De VvBN Studentendag Commissie 2018.

››STUDENTEN
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››Nienke Wind

››BW’er AAN HET WERK

‘Wat wil je later worden?’ Het is één van de vragen uit de vriendenboekjes van de basisschool, een 

vraag waar ik toen al geen eenduidig antwoord op had. Na een mooie tijd op het VWO mocht ik een 

studie gaan kiezen. Genoeg keus, maar geen idee wat ik wilde en daarnaast is kiezen nooit echt mijn 

sterkste kant geweest… Iets met sport, bewegen, gezondheid en mensen, zo ver was ik wel. Het werd 

Bewegingswetenschappen aan de VU in Amsterdam, met als afstudeerrichting Sport en een stage in 

Calgary, gevolgd door een master Gezondheidswetenschappen (Universiteit Maastricht). 

T
ijdens mijn studie Be-
wegingswetenschappen 
kreeg ik een bijbaantje 
bij de Koninklijke Ne-

derlandsche Roeibond (KNRB). 
Een studentenbijbaan naast het 
wedstrijdroeien bij de buren, 
R.S.V.U. Okeanos. In de acht jaar 
bij de KNRB heb ik ongeveer de 
hele organisatie doorlopen: van 
secretaresse tot projectmedewer-
ker, van teammanager van de 
U23 ploeg tot manager van het 
Aegon Nationaal Roeiteam. Niet 
helemaal studiegerelateerd, maar 
een prachtige ervaring waarin ik 
heb mogen samenwerken met een 
team van topsporters, topcoaches, 
artsen, fysiotherapeuten, bewe-
gingswetenschappers, psycholo-
gen en andere experts - met de 
Olympische Spelen van Londen 
2012 en Rio de Janeiro 2016 als 
onvergetelijke momenten.

Na de Spelen van Rio was ik 
toe aan iets anders. Opnieuw 
die vraag ‘Wat wil ik worden?’, 
welke keuzes ga ik maken, welke 
kant ga ik op? Wil ik een baan 
die meer met Bewegingsweten-
schappen te maken heeft, of een 
baan buiten de sport? Na veel 
gesprekken werd het tóch weer 
een sportbond, maar nu met 
bevroren water. Bij de Koninklijke 
Nederlandsche Schaatsenrijders 
Bond (KNSB) ben ik sinds 2017 
aan het werk als ‘Coördinator 
Events en Activatie’ op de afdeling 

commercie, marketing en com-
municatie. Net als bij de KNRB is 
het een ‘spin in het web’-functie. 
Ik houd me onder andere bezig 
met de organisatie van de grotere 
schaatsevenementen in Neder-
land, samen met de eventpartners 
House of Sports en TIG Sports, 
het accountmanagement van de 
hoofdsponsors KPN en Daikin, 
en ik richt me op de verbinding 
en afstemming tussen sportparti-
cipatie, topsport en commercie. 

De KNSB zet zich in voor de 
versterking en promotie van de 
schaatssport, in alle vijf haar 

disciplines en in de volle breedte. 
Samen met onder andere de 
eventpartners, NOC*NSF, VWS, 
de sponsoren, de verenigingen, 
scholen, ijsbanen en heel veel 
vrijwilligers werken we aan ont-
wikkelingen die in het belang zijn 
van de top-, wedstrijd- en breed-
tesport en van onze commerciële 
partners en de schaatsfans. Alle 
kinderen leren lopen, zwemmen, 
fietsen én schaatsen dankzij het 
jeugdplan IJSTIJD!, de schaatsers 
en shorttrackers leveren al jaren-
lang topprestaties, Thialf is een 
dagje uit voor de schaatsfans, en 
als het vriest staat heel Nederland 

op zijn kop en hopen we met z’n 
allen op de Elfstedentocht. Ik 
ben vaak op het bondsbureau in 
Utrecht te vinden, maar ga ook 
met regelmaat naar Thialf, naar 
Dordrecht (dit jaar voor het ISU 
EK Shorttrack), of langs bij KPN 
en Daikin. Een werkdag is nog 
nooit ‘van negen tot vijf ’ geweest 
en ‘weekend’ is voor mij lang niet 
altijd op zaterdag en zondag.

De afwisseling, het snelle schake-
len, de dynamiek, samenwerking 
maar soms ook de spanning tus-
sen bijvoorbeeld sporttechnische 
en commerciële belangen, maken 
dat geen dag saai en voorspelbaar 
is. Het sportnetwerk is prachtig 
en bestaat voornamelijk uit met 
mensen vol passie voor bewegen, 
talentontwikkeling en topsport. 
Ik heb geen typische baan voor 
een Bewegingswetenschapper en 
ik heb nog steeds geen idee wat 
ik wil worden als ik later groot 
ben. Maar dat je nooit spijt moet 
hebben van een keuze, is wel 
bevestigd met de keuze voor Be-
wegingswetenschappen. Ondanks 
dat ik niet aan het werk ben als 
Bewegingswetenschapper, kijk ik 
nog steeds terug op een prachtige 
studietijd; ik heb er de betere 
vrienden aan overgehouden en 
ik weet zeker dat ik de opgedane 
kennis en ervaring indirect mee-
neem in mijn huidige werkzaam-
heden. Werken in de sport raad ik 
iedereen aan! ‹‹ 
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››PROMOTIE

Nathalie van Beek 
Understanding finger mechanics and motor control in young and elderly

De menselijke hand is een biomechanisch wonder en een van de meest opmerkelijke evoluties in het 

dierenrijk. Hij is geëvolueerd om zowel complexe als alledaagse handelingen uit te voeren en stelt de 

mens in staat om objecten te manipuleren in het dagelijkse leven.

H
oewel de hand uniek is in al zijn mogelijk-
heden, is onze kennis over de onderlig-
gende mechanismen die vingerbeweging 
mogelijk maken en over de gevolgen van 

veroudering, relatief beperkt. Met het ouder worden 
neemt de mobiliteit van de hand vaak af en verande-
ren de eigenschappen van spieren en pezen. Het doel 
van dit proefschrift bestond uit het bestuderen van 
verschillende aspecten van vingerbeweging: kun je 
je vingers totaal onafhankelijk van elkaar bewegen, 
hoe werken je spieren en pezen samen om vinger-
beweging te creëren en wat zijn de gevolgen van 
veroudering?
Met experimenten werden de vingeronafhankelijk-
heid, de spieractivaties en de peesbewegingen geme-
ten bij jongeren (22-29 jaar) en ouderen (68-84 jaar). 
Onze studies toonden aan: (1) dat we in staat zijn 
om de vingers compleet onafhankelijk van elkaar te 
bewegen, maar enkel bij kleine vingerbewegingen en 
(2) dat de wijsvinger het eerst aangetast wordt door 
veroudering; deze is hierdoor minder in staat om 
onafhankelijk te bewegen (alleen bewegen zonder dat 
andere vingers zoals de middenvinger meebewegen). 
Bij jongeren werd er ook een duidelijk patroon in de 
spieractivaties teruggevonden, waarbij elke vinger 
een specifieke spier had die de vinger aanstuurde. Bij 
ouderen werd er echter een meer globaal activerings-
patroon van de spieren teruggevonden; specifiek 
betekent dit dat de spieren van verscheidene vingers 
tegelijkertijd geactiveerd werden in plaats van één 
spier voor één vinger. Deze verschillen kunnen een 
mogelijke verklaring zijn voor het verlies van de vin-
geronafhankelijkheid bij ouderen en de moeilijkhe-
den die ouderen hebben om complexe en nauwkeu-
rige handelingen uit te voeren in het dagelijkse leven.

Curriculum vitae
Ik heb een master biologie met een specialisatie in 
biomechanica aan de universiteit van Antwerpen 
behaald in 2011, waarna ik als klinisch laborante 
heb gewerkt bij Janssens pharmaceutica. Ik ben in 
2013 als doctoraatstudent begonnen in het Europese 
move-age programma aan de Vrij Universiteit Am-
sterdam en de KU Leuven voor het project ‘Under-
standing hand motor control in healthy aging’. Ik 
ben gepromoveerd op 2 oktober 2018 met prof. Dick 
Stegeman (Radboudumc) en prof. DirkJan Veeger 
(VU/TU Delft) als promotor en dr. Huub Maas (VU) 
en dr. Ilse Jonkers (KUL) als copromotors.

Nathalie.van.beek@gmail.com

‹ ‹  
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››PROMOTIE

Rienk van der Slikke 

Out of the lab, onto the court; Wheelchair Mobility Performance quantified

Bijna iedere sporter wil voor een optimale wedstrijdvoorbereiding zijn of haar eigen prestatie kunnen 

monitoren. Dat geldt uiteraard ook voor rolstoelsporters, die met goed inzicht van de rolstoelprestatie 

kunnen werken aan de beste materiaalinstellingen en het meest effectieve trainingsschema. Maar wat is 

eigenlijk de rolstoelprestatie in zo’n wedstrijd? Hoeveel meter rijdt een atleet in een basketbalwedstrijd, 

hoe snel draait een rolstoeltennisser en hoe versnelt een rolstoelracer vanaf de startlijn? Wat zijn de 

verschillen in dat soort uitkomsten tussen sporters van verschillende classificaties? Wat is het effect van 

verschillende rolstoelinstellingen? Wat zijn de verschillen tussen de rolstoelsporten?

Out of the lab, 
onto the court 

Wheelchair Mobility                                                  
Performance quantified 

 

 

Rienk van der Slikke 

  M
ijn promotietraject was onderdeel van het 
RAAK-project ‘De perfecte sportrolstoel’, 
dat gericht was op het optimaliseren van 
de interactie tussen atleet en rolstoel. De 

eerste stap in dat traject was het ontwikkelen van 
een methode om van individuele atleten de rolstoel-
prestatie te kunnen meten, de Wheelchair Mobility 
Performance Monitor (WMPM). Deze methode 
met inertiële sensoren in de wielen en op het frame, 
maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze een scala 
aan prestatie-uitkomsten te kunnen meten onder alle 
omstandigheden.

Met de WMPM zijn de rolstoelprestaties van ver-
schillende sporten in beeld gebracht, maar ook de 
verschillen tussen spelers van verschillende classifica-
ties (beperkingsniveau). Met die kennis kan gekeken 
worden of het huidige classificatiesysteem eerlijk is of 
dat er verbetering mogelijk is. Daarna is gemeten wat 
het effect is van rolstoelinstellingen op de prestatie, 
dus: wat is het effect van zithoogte op de snelheid, of 
van gewichtsverdeling op de wendbaarheid, et cetera. 

De meetmethode, de wedstrijdgegevens en de 
opgedane kennis rond het effect van rolstoelinstel-
lingen kunnen sporters helpen om de prestaties te 
verbeteren. Iedere atleet kan toewerken naar de beste 
rolstoelinstellingen en trainingen, afgestemd op de 
sport, de beperking (classificatie) en bijvoorbeeld de 
veldpositie.

Curriculum Vitae
De weg naar mijn promotie was lang, maar schit-
terend. Ooit ben ik begonnen op de Leidsche 
Instrumentmakersschool (MTS), gevolgd door 
Bewegingstechnologie, waar ik daarna als docent 
aan de slag ging. Naast mijn docentschap ben ik in 
deeltijd Bewegingswetenschappen gaan studeren, 
wat vloeiend overging in een promotietraject dat mij 
op het lijf geschreven was. Op 25 mei 2018 ben ik 
aan de TU Delft gepromoveerd, met prof. DirkJan 
Veeger als promotor, Daan Bregman als copromotor 
en Monique Berger als dagelijks begeleider bij De 
Haagse Hogeschool. Naast mijn docentschap ben 
ik sinds kort ook actief als embedded scientist voor 
rolstoelsporten, om de opgedane kennis in te zetten 
voor de Paralympische rolstoelsporters.

R.M.A.vanderslikke@hhs.nl

‹ ‹  
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››IG BEWEGEN & GEZONDHEID  

Door Ellen de Hollander en Eline Heyms-Scheepers

Op dinsdag 25 september 2018 stond er weer een 
bijeenkomst van de VvBN interessegroep Bewegen 
& Gezondheid op het programma. Ditmaal met een 
buitenlandse spreker, namelijk professor Andreas 
Holtermann van het National Research Centre for 
the Working Environment in Kopenhagen. Hij is 
van oorsprong bewegingswetenschapper en werkt 
veel met versnellingsmeters in vraagstukken over 
bewegen en slaap, voor het ministerie van Werkgele-
genheid in Denemarken.  
 
In zijn presentatie ging hij in op de gezondheidspa-
radox van bewegen in de vrije tijd en bewegen op het 
werk. Hij vroeg zich af hoe het kan dat mensen die 
fysiek werk uitvoeren (bijvoorbeeld bouwvakkers of 
schoonmakers) niet zo fit zijn als topsporters? Zeker 
als je kijkt naar bijvoorbeeld de US physical activity 

guidelines 2018 waarin staat dat iedere hoeveelheid 
fysieke activiteit beter is dan totaal geen fysieke 
activiteit en dat elke hoeveelheid fysieke activiteit 
gezondheidsvoordelen heeft. Mensen die fysiek werk 
hebben, voldoen makkelijk aan deze richtlijn. Deze 
mensen zouden dan toch heel gezond moeten zijn? 
Hoe kan het dan dat een groot deel van deze mensen 
obesitas en/of hartfalen heeft? Andreas kan het niet 
helemaal eens zijn met de richtlijn. 
Vervolgens staat Andreas erbij stil hoe een dergelijke 
beweegrichtlijn zou uitwerken op de werkvloer. Stel, 
je zou een manager van deze beroepen wijzen op de 
beweegrichtlijnen, dan denkt de manager dat zijn me-
dewerkers daar al aan voldoen en dat dit gezondheids-
winst voor de medewerkers op zou moeten leveren, 
zoals dat in de richtlijnen beschreven staat. Dezelfde 
gedachtegang geldt voor de werknemers zelf. Maar wat 

‘De gezondheidsparadox  
van bewegen in de vrije tijd en 
bewegen op het werk’

Goede vraag: wie heeft het gezondste werk?
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als de fysieke activiteiten die ze gedurende het werk uit-
voeren niet dezelfde gezondheidsvoordelen opleveren 
als sporten?

Met verschillende voorbeelden liet Andreas zien dat de 
soort fysieke activiteit van invloed is op de gezond-
heidseffecten. Hoe meer fysieke activiteit er wordt 
verricht tijdens het werk, hoe hoger de gezondheidsri-
sico’s. Voor de hoeveelheid fysieke activiteit in de vrije 
tijd is juist het tegenovergestelde verband aangetoond. 
Hoe meer fysieke activiteit, hoe lager de gezondheids-
risico’s. In zijn presentatie verwees Andreas naar de 
resultaten van een onderzoek dat hij uitgevoerd heeft 
op de Copenhagen General Population Study. Deze 
studie is echter nog niet gepubliceerd. Dus voor de 
geïnteresseerden, houd de publicaties van Andreas in 
de gaten!

Op basis van al deze studies blijkt dat het juist voor de 
groep mensen met fysiek zwaar werk van groot belang 
is dat ze fysiek fit zijn. Het is eigenlijk gek dat mensen 
bij bijvoorbeeld de politie en het leger allerlei trainin-
gen krijgen, terwijl deze mensen die ook fysiek zwaar 
werk doen, helemaal geen training aangeboden krijgen. 
Ook is het raar dat gezondheidspreventie zich vaak 
richt op minder zitten bij kantoorbanen. Deze mensen 

lopen volgens Andreas namelijk minder gezondheids-
risico’s. Hierdoor worden de gezondheidsverschillen 
alleen maar groter. Naar zijn mening zou de focus juist 
moeten liggen op de mensen die fysiek zwaar werk 
hebben. Hij laat een aantal pilot studies zien waarbij 
deze mensen gestimuleerd worden om mee te doen aan 
beweegprogramma’s die tijdens het werk werden uit-
gevoerd (soms werden de programma’s zelfs verplicht 
gesteld door de werkgever). In eerste instantie wekten 
dergelijke interventies weerstand op bij de werknemers, 
maar snel bleken ze minder bij te hoeven komen na 
het werk. Zij voelden zich fitter. Voor de werknemers 
is het belangrijk dat een dergelijke interventie op het 
werk wordt uitgevoerd, omdat ze na het werk tijd 
moeten hebben voor herstel. Op die manier is het voor 
de werknemer dragelijk om een beweeginterventie uit 
te voeren. Voor de werkgevers lag de motivatie niet bij 
de gezondheidsvoordelen voor de medewerkers, maar 
bij het feit dat de werknemers hierdoor productiever 
werden en hun werk beter uitvoerden. 
Andreas eindigde zijn presentatie met het besef dat de 
beweegrichtlijnen en prioriteiten van onderzoek/beleid 
vaak gesteld worden door hoogopgeleide mensen die 
vooral de problemen van te veel zitten zien. Terwijl dit 
naar zijn mening dus niet de groep is met de grootste 
gezondheidsproblemen. ‹‹ 
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››Katinka van der Kooij

››FAVORIETE WEBSITES VAN...

In 2011 kwam ik bij Bewegingswetenschappen werken. Ik was gepromoveerd op ‘diepte zien’ en kwam 

dat onderzoek bij Jeroen Smeets uitbreiden met een onderzoek naar doelgerichte armbewegingen. In 3D 

natuurlijk. Nu onderzoek ik in mijn project ‘The Dark Side of Reward’ de invloed van beloning op motorisch 

leren. Een stukje over mijn favoriete website, dat is nogal een gewetensvraag voor een jonge moeder! 

Stiekem besteed ik wel erg veel tijd op de website ‘wrapyouinlove’… En ja, dat is zo suikerzoet als het klinkt. 

A
ls ik mijn favoriet over 
langere tijd bepaal, is er 
een andere duidelijke 
winnaar: Twitter. Twit-

ter is de plek waar ik verrassende 
nieuwe literatuur vind, waar ik 
discussies tussen topwetenschap-
pers volg en waar ik inspiratie 
opdoe voor datavisualisatie. Voor 
wie nog nooit op Twitter is ge-
weest: je kunt daar zelf informatie 
delen (‘tweeten’) en anderen 
volgen. Die onderzoekers hoeven 
jou niet te accepteren zoals op 
LinkedIn of Facebook. Daarom 
is Twitter de perfecte plek om 
toponderzoekers te volgen. 

Veel onderzoekers delen artikelen 
die zij interessant vinden. Voor 
mij is dat de perfecte manier om 
literatuur te vinden die relevant 
is, maar net anders dan wat ik op 
PubMed of Google Scholar vind. 
Wat ik geweldig vind aan Twitter, 
is dat ik daar discussies tussen top-
onderzoekers kan volgen. Doordat 
ik discussies lees over bijvoorbeeld 
statistiek, wordt mijn onderzoek 
beter en begrijp ik het commen-
taar van reviewers beter. Maar 
misschien nog wel belangrijker, 
ik krijg gevoel voor het weten-
schappelijk ‘spel’ met argumenten, 
machtsverhoudingen en modes.

Violin en raincloud plots …  
zonder Twitter had ik nooit ge-
weten wat dat zijn. Nu weet ik dat 
dat hele mooie, maar niet per se 
betere manieren zijn om je data te 
plotten. De meeste wetenschappe-
lijke tweets bevatten een dataplot 
en daarmee geeft scrollen door 
Twitter gevoel voor welke datavi-
sualisaties aansprekend zijn.

Tot slot mijn favoriete Twitter-
account: Lego Grad Student, 
zwart komische scenes uit het 
PhD-leven in Lego nagebouwd. 
Inmiddels is hij postdoc en min-
der actief helaas. ‹‹ 

De foto die de 
voorkeur voor 

‘wrapyouinlove’ 
verklaart.
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››HOE IS HET NU MET

››Irene Houtman
Hoe het met mij is? Best goed, denk ik zelf! Ik heb een gezonde man die inmiddels met pensioen is, 

twee gezonde en inmiddels volwassen dochters, en nog steeds een leuke en interessante baan bij TNO. 

Na mijn studie bij de FBW (toen nog Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding, IFLO) en mijn promotie aan 

de VU, ben ik in 1990 bij TNO gestart. Daar heb ik het als inmiddels 60-plusser nog steeds zeer naar 

mijn zin. Dus ‘ja’, op zich gaat het nog steeds best goed. Werk is nog steeds een hobby voor mij, en ik 

focus me hieronder dus vooral op mijn werk. Dat lijkt me voor jullie lezers ook het meest interessant. 

Het monitoren van arbeid en 
gezondheid 
De thema’s waar ik me al sinds 
mijn afstudeer- en promotieon-
derzoek druk over maak, name-
lijk stress en gezondheid, zijn bij 
uitstek thema’s die ik bij TNO 
heb kunnen uitdiepen. Zo ben 
ik druk geweest met het (mee)
ontwikkelen van indicatoren voor 
deze concepten in grote, nationale 
en internationale surveys en het 
vervolgens meten en analyseren 
hiervan. Deze nationale maar ook 
EU-brede surveys betroffen zowel 
de werknemer als ook de werkge-
ver, of een andere vertegenwoor-
diger in een organisatie.  
Het meebepalen van indicatoren 
klinkt wellicht wat aanmatigend, 
lijkt misschien saai, maar dat is 
het niet! In veel van wat ik met 
collega’s bij TNO doe, brengen we 
wetenschappelijke kennis samen 
met de praktijk. Hierin werken 
we vaak samen met universiteiten 
en hogescholen.

Recent nog politieke impact, 
altijd interessant!
Bij TNO is maatschappelijke 
impact belangrijk. TNO moet 
bij (TNO-)wet maatschappelijk 
relevant onderzoek doen. Dat ik 
gevraagd werd om medio novem-
ber van dit jaar als expert namens 
TNO input te geven aan een 
rondetafelgesprek van de Tweede 
Kamer over ‘Veiligheidsaspecten 
van de arbeidsomstandigheden 

in de luchtvaartsector’ was dus 
heel leuk, interessant en impact-
vol! Ik was in de gelegenheid om 
de Tweede Kamercommissie te 
informeren over veel van wat 
we bij TNO weten over (over)
vermoeidheid in de luchtvaart. 
Met mij waren er diverse andere 
experts en vertegenwoordigers uit 
de sector aanwezig bij het ronde-
tafelgesprek. 

Met 60-plus reflecteer je wel 
op je loopbaan
Tijdens een verjaardag van een 
vriendin die 50 werd (ik was het 
zelf toen nog net niet), was er ook 

een vriendin die de 60 reeds was 
gepasseerd. Zij vertelde dat ‘50’ 
weliswaar als ‘sleutelleeftijd’ geldt, 
maar dat voor haar het passeren 
van 60 jaar veel meer impact had 
gehad… want dat was de laatste 
‘decenniumleeftijd’ waarna de 
werkzame leeftijd zich omzet in 
de pensioenleeftijd. Dat was voor 
mij wel een eye opener. Maar 
nu ik zelf de 60 ben gepasseerd, 
en een discussie over ‘zware 
beroepen’ verder ben, kijk ik hier 
toch wat genuanceerder naar. Zo 
realiseer ik me dat ik maar bof 
met werk dat ik nog steeds leuk 
vind, dat me nog uitdaagt, en 

waarbij ik ook nauw samenwerk 
met jonge (en oudere) collega’s, 
die me op een (groot) aantal 
punten voorbij zijn als het gaat 
om de sociale media, en de inzet 
hiervan bij onderzoek. Gezamen-
lijke projecten maken dat ik ze 
het nodige van mijn ervaring mee 
kan geven, maar dat ik ook nog 
veel van hen leer. 
Ook zijn de beslissers met steeds 
meer regelmaat van mijn leeftijd, 
met (deels) eenzelfde histori-
sche achtergrond, en dezelfde 
beperkingen als bovengenoemd. 
De kennis van (ik schat) ruim 
veertig jaar onderzoekshistorie 
op de relevante gebieden die ik 
inmiddels bestrijk, blijkt vaak 
enorm waardevol! Dat blijkt ook 
in discussies met werkgevers en
werknemers (vertegenwoordi-
gers), sectorvertegenwoordigers 
en beleidsmakers als ook overige 
deskundigen. Al deze partijen 
kom ik als TNO-er regelmatig 
tegen in projecten. Uiteraard 
niet allemaal tegelijk, maar wel 
heel regelmatig - afhankelijk van 
het project. Alles bij elkaar, een 
omgeving die mij nog steeds heel 
veel geeft en waar ik als 60-plus-
ser en FBW-er ook nog steeds het 
nodige aan te bieden heb.

Ik vind mijn huidige werk 
nog steeds enerverend en 
heel relevant
Het zal je duidelijk zijn: ik zit nog 
steeds goed bij TNO. ‹‹
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››PROMOTIE

Thea Kooiman
The use of self-tracking technology for health 

Het zelfmeten van verschillende aspecten van de eigen gezondheid met zelfmeet- of ‘self-tracking’ 

technologie is de laatste jaren sterk in opkomst. Bekende voorbeelden zijn de Fitbit trackers of de 

Apple smartwatch voor het zelfmeten van beweging, hartslag en slaap, en de slimme weegschalen van 

Withings voor het bijhouden van gewicht. Wereldwijd zijn er veel mensen die zich met deze technologie 

en gezondheidsdata bezighouden, waarvan een deel onderling in contact staat via de Quantified Self (QS) 

community. QS wordt hierbij gedefinieerd als ‘Personal Discovery through Everyday Science’. Ook vanuit de 

wetenschap en gezondheidszorg is er momenteel veel interesse in de toepassingen van deze technologie. 
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Uitnodiging

Voor het bijwonen van de openbare 
verdediging van mijn proefschrift

The use of self-tracking technology 
for health

Woensdag 7 november om 14:30 
in het Academiegebouw 

van de Rijksuniversiteit Groningen, 
Broerstraat 5 te Groningen. 

 
Aansluitend bent u van harte welkom  

voor een hapje en een drankje 
in het Goudkantoor, 

Waagplein 1 te Groningen. 
 

Graag voor 1 november 
aanmelden voor de borrel via  

promotietheakooiman@gmail.com 
 
 

Thea Kooiman 
t.j.m.kooiman@pl.hanze.nl 

thea@oefentherapiehoendiep.nl  
 

Paranimfen  
Emmy Wietsma 
Willemke Nijholt  

 
Contact 

promotietheakooiman@gmail.com 
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I
n mijn proefschrift heb ik op verschillende 
manieren naar het gebruik van zelfmeettechno-
logie gekeken. Ik heb onderzoek gedaan naar 
de betrouwbaarheid en validiteit van activity 

trackers, naar het gebruik van deze technologie (hoe 
lang blijven mensen hun beweging, slaap en gewicht 
meten en welke factoren staan hiermee in verband), 
en naar het effect op beweeggedrag en gezondheids-
uitkomsten.

Veel consumenten activity trackers bleken betrouw-
baar en valide te zijn voor het bijhouden van het be-
weeggedrag. Wel zijn er onderlinge verschillen tussen 
de appraten en neemt de betrouwbaarheid over het 
algemeen af bij een lagere loopsnelheid. De Fibit Zip, 
Lumoback, Misfit Shine, Garmin Vivosmart, Apple 
Watch Sports en Fibit Charge HR kwamen als beste 
uit de bus.  
 
Uit het onderzoek naar het gebruik van zelfmeet-
technologie bleek dat dit afneemt over de tijd, wat in 
verband stond met zowel persoonlijke, technische als 
gedragsfactoren (zoals zelfregulatie, motivatie voor 
verbeteren gezondheid en sociale norm). Daarnaast 
bleek dat deze technologie een positief effect heeft 
op het beweeggedrag en gewichtsafname. Ook bij 
mensen met diabetes type 2 had het gebruik van een 
activity tracker een positief effect op het beweeg-
gedrag en liet ruim de helft van de deelnemers een 
klinisch relevante daling van de bloedglucosespiegel 
zien, die een jaar later nog aanwezig was. Er zijn ook 
veel verbeterpunten, zoals gebruikersgemak en het 
integreren van verschillende soorten data en meer 
gedragsveranderingstechnieken. 

Curriculum Vitae
Ik heb Oefentherapie Mensendieck gestudeerd aan 
de Hogeschool van Amsterdam en Bewegingsweten-
schappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eind 
2013 ben ik begonnen met m’n promotietraject aan 
de Hanzehogeschool Groningen, onder begeleiding 
van Cees van der Schans, Adriaan Kooy en Martijn 
de Groot. Op 7 november 2018 mocht ik mijn proef-
schrift ‘The use of self-tracking technology for health’ 
verdedigen aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

t.j.m.kooiman@pl.hanze.nl

‹ ‹  
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››PROMOTIE

Victor Niemeijer
Skeletal muscle characteristics and exercise intolerance in chronic heart failure

Mensen met chronisch hartfalen hebben vaak problemen met lichamelijke inspanning. Dit wordt 

doorgaans toegeschreven aan de verminderde hartpompfunctie die bij de ziekte hoort. Minder bekend 

is dat het voornaamste orgaan voor inspanning, de skeletspier, evengoed kan zijn aangedaan. Maar in 

hoeverre is de skeletspier dan afwijkend in deze patiëntengroep? Hoe dragen deze afwijkingen bij aan 

een beperkte inspanningstolerantie? En kun je eventuele skeletspierafwijkingen met state-of-the-art 

trainingsprincipes herstellen? Deze vragen heb ik in mijn proefschrift proberen te beantwoorden.
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door Victor Niemeijer

Donderdag 11 januari 2018 
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O
mdat de inspanningscapaciteit bij hartfa-
len een sterke relatie heeft met kwaliteit 
van leven en een gunstig ziektebeloop, is 
het een belangrijke factor om te willen 

verbeteren. Daarvoor dient er eerst inzicht te zijn 
in welke systemen in het lichaam zijn aangedaan en 
welke daarvan beperkende factoren zijn bij inspan-
ning, zodat men uiteindelijk de behandeling kan 
richten op deze ‘zwakke’ schakels. Eerdere studies 
hebben beperkingen van de systemen van bloeds-
omloop en skeletspier aangetoond, maar niet eerder 
werden metingen tijdens (submaximale) inspanning 
gecombineerd toegepast.

Eén van de metingen die ik op de spier heb toegepast 
is near-infrared spectroscopy (NIRS) waarmee lokale 
zuurstofverzadiging – en daarmee de verhouding van 
zuurstofaanvoer en -verbruik – tijdens inspanning 
kan worden vastgesteld. Mijn onderzoek heeft aange-
toond dat de reproduceerbaarheid van NIRS-metin-
gen bij mensen met hartfalen acceptabel is, maar dat 
de dikte van de huid waar doorheen gemeten wordt 
een aanzienlijke invloed heeft op het signaal. Ik heb 
echter ook laten zien dat correctie mogelijk is door 
toepassing van een simulatiemodel.

Met spierbioptanalyses en NIRS-metingen heb ik 
verder kunnen vaststellen dat ernstiger hartfalen 
gepaard gaat met grotere skeletspierafwijkingen, 
waarbij de capaciteit van de capillairen zich zo mo-
gelijk lijkt aan te passen aan de zuurstofbehoefte. De 
NIRS-metingen wezen verder uit dat een bepaalde 
groep patiënten meer beperkt was door de aerobe 
capaciteit van de spier, terwijl een andere groep 
juist tekenen van te weinig bloedtoevoer vertoonde. 

Hoog-intensieve intervaltraining kon echter de be-
treffende ‘zwakke’ schakel verbeteren, waarmee ook 
de inspanningscapaciteit toenam.

Curriculum Vitae
Momenteel ben ik als sportarts werkzaam in het 
Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Voordat ik mijn 
promotieonderzoek begon, heb ik de opleiding tot 
sportarts in het Máxima Medisch Centrum (MMC) 
in Veldhoven gedaan ná de studies bewegingsweten-
schappen en geneeskunde aan de Universiteit Maas-
tricht (UM). Onder begeleiding van promotor prof. 
Pieter Wijn en copromotoren dr. Hareld Kemps
(cardioloog in MMC) en prof. Luc van Loon
(UM) heb ik op 11 januari 2018 aan de Technische 
Universiteit Eindhoven mijn proefschrift succesvol 
mogen verdedigen.

Victor.niemeijer@gmail.com

‹ ‹  
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››IG SPORT

Themabijeenkomst 15 november 2018
 
Door Lennart Teunissen

Met de knappe prestaties van Tom Dumoulin (2e in de Giro, 2e in de Tour), Steven Kruijswijk (5e in 
de Tour, 4e in de Vuelta) en Primoz Roglic (4e in de Tour) hebben Team Sunweb en LottoNL-Jumbo 
laten zien over geweldige ronderenners te beschikken. Renners die zelfs in twee grote rondes 
gepiekt hebben. In twee duopresentaties lichtten Teun van Erp & Sjors Groot (scientific experts 
Team Sunweb) en Merijn Zeeman & Mathieu Heijboer (sportief directeur en head of performance 
Team LottoNL-Jumbo) wat tipjes van de sluier op over hun voorbereiding en de verzamelde data.

Team Sunweb: Tour vs. Giro
Hoewel de Tour en de Giro qua parcours flink van 
elkaar verschillen, lieten de wetenschappers van 
Sunweb zien dat het totale energieverbruik opval-
lende overeenkomsten vertoont. In beide rondes 
verbruikte Tom zo’n 73000-75000 kJ. Mogelijk vindt 
tijdens de rondes een soort van pacing op energie-
verbruik plaats, zo speculeerde Teun. Een andere 
overeenkomst is de achteruitgang in vermogen 
tijdens de ronde (10-12%), die gepaard gaat met een 
achteruitgang in hartslagwaardes en een stijging van 
de ervaren mate van inspanning (RPE). Dit is iets 
wat bij alle renners over alle rondes voorkomt en 
hiermee dien je rekening te houden bij de pacing van 
tijdritten in een tweede of derde week. Aansluitend 
hierop kregen de aanwezigen dan ook als take-home 
message dat vermoeidheid je referentiewaardes aan-
zienlijk beïnvloedt, ook in training.

Dumoulin
Tom Dumoulin heeft de afgelopen jaren een grote 
progressie geboekt in het rondewerk. Kijkend naar 
zijn fysiologische ontwikkeling blijkt echter dat zijn 
maximale klimvermogen ongeveer gelijk is geble-
ven en dat ook zijn lichaamsgewicht niet zoveel is 
afgenomen als soms wordt gesuggereerd (1-2 kg). De 
vooruitgang zit voornamelijk in het vermogen op de 
(vaak beslissende) slotklim; waar hij eerder terug-
zakte, kan hij nu een hoog vermogen vasthouden 
richting de finish. Qua inhoud is er dus progressie 
geboekt. Hoe minder vermogen de aanloop heeft 
gekost, hoe meer vermogen op de slotklim wordt 
geleverd. Een goede ploeg is dus van levensbelang.

Team LottoNL-Jumbo: van dip naar topjaar
Na een flink vragenvuur, waarbij onder andere Team 
Sky en de Sunweb-damesploeg de revue passeerden, 

Pieken in een grote 
wielerronde (of twee!)

De renners van LottoNL-Jumbo hebben ieder een eigen jaarplan. Bij Steven Kruijswijk is alles erop gericht hem met minimale 
kans op ziekte en blessures en met maximale mentale frisheid aan de rondestart te krijgen, zo vertelden Merijn Zeeman (links) 
en Mathieu Heijboer.
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namen de heren van LottoNL-Jumbo het stokje over. 
Sportief directeur Merijn Zeeman trapte af met de 
ontwikkeling die het team heeft doorgemaakt vanaf 
2015 (slechts 6 zeges, waarvan 1 WorldTour) naar 
het succesjaar 2018. Aan de basis staan tien pijlers, 
oftewel tien afspraken die door het hele team zijn 
opgesteld en gedragen worden. Een belangrijk aspect 
hierin is de mindset om elke dag beter te worden 
met behulp van het team. Dat houdt in dat er een 
persoonlijk ontwikkelplan wordt opgesteld en een 
jaarplan met gestructureerde cycli van trainen en 
testen, waarin een renner in verschillende koersen 
verschillende rollen krijgt. Specifieke wedstrijdvoor-
bereiding wordt bij voorkeur met het team gedaan, 
mede uit het oogpunt van teambuilding. Daarnaast 
is er uiteraard ook veel aandacht voor voeding en 
materiaal.

Kruijswijk
Evenals bij Tom Dumoulin is ook de progressie van 
Steven Kruijswijk niet heel duidelijk terug te zien in 
zijn maximaalwaardes; vanaf 2010 zijn z’n VO2max 
en anaerobe drempel vrij constant. Toch weet hij 

steeds meer succes uit zijn potentieel te halen. Een 
van de succesfactoren zou het jaarplan kunnen zijn, 
dat steeds uitgekiender en op de persoon toegespitst 
wordt uitgewerkt. Zo rijdt Steven vrij weinig koers-
dagen tot de Tour (29) en neemt hij ruim de tijd 
vanaf de laatste voorbereidingswedstrijd tot de start. 
Verder is hij in de voorbereiding weinig kopman, 
maar rijdt hij wel enkele specifieke voorbereidings-
wedstrijden, passend bij het parcours van dat jaar. 
Dit alles is erop gericht hem met minimale kans op 
ziekte en blessures en met maximale mentale frisheid 
aan de start te krijgen. Dit laatste was ook het voor-
naamste doel in de periode tussen Tour en Vuelta; 
daar is bewust gekozen voor aerobe training vanuit 
huis (geen hoogtestage). En hoewel het klassement 
in de Vuelta vooraf geen hoofddoel was – in de voor-
bereiding op de Tour is hier ook geen rekening mee 
gehouden – pakte dit bijzonder goed uit. 

Na opnieuw een uitgebreide vragenronde, waarbij 
onder meer de samenwerking met het schaatsteam 
van Jac Orie aan de orde kwam, werd de avond met 
een borrel afgesloten. ‹‹
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››Bijdehandje

››BIJDEHANDJE

‹‹

›› Rob den Otter

Actueel
Sinds september 2004 werk ik bij de afdeling Bewe-

gingswetenschappen in het UMCG in Groningen. Eerst 

als Postdoc en daarna als universitair docent en onder-

zoeker. Samen met studenten en promovendi probeer 

ik te begrijpen hoe mensen hun looppatroon aanpas-

sen aan opgelegde verstoringen: split-belt lopen, op-

gelegde weerstand aan het zwaaibeen, struikelen en 

uitglijden. Ik vind dat echt een feestje, een onderwerp 

waar ik nog jaren mee vooruit kan. Ook het geven van 

onderwijs brengt me veel plezier. Het is leuk om te 

bedenken hoe je jonge mensen kunt helpen zich ver-

der te ontwikkelen. Vooral uit het directe contact met 

studenten en promovendi haal ik veel voldoening. 

Andere bezigheden
Ik maak graag muziek, tot voor kort in bandjes maar 

nu vooral op de computer; soms ook voor theater-

producties. Verder rij ik met mijn racefiets graag over 

kasseien en tegen bergen op. Ondanks een meelijwek-

kend gebrek aan talent ben ik echt bloedfanatiek. Dat 

maakt elke rit weer spannend en uitdagend. Ook ben 

ik al van jongs af aan geboeid door beeldende kunst 

en film. En ik hou van vogels.  

Opleiding
Ik heb de kunstacademie gedaan. In Kampen nota bene, toen daar nog een levendige studen-

tencultuur was. Daarna heb ik psychologie gestudeerd in Nijmegen. Ik ben aan de vakgroep 

Psychologische functieleer afgestudeerd op ‘lipkoppeling tijdens bilabiale sluitingsbewe-

gingen bij stotteraars’. Daar is mijn verwondering over het menselijk bewegen zo’n beetje 

begonnen. En dat is nooit meer overgegaan. Mijn promotieonderzoek heb ik gedaan aan de 

Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Waar ben je trots op?
Ik ben niet zo van ‘trots’, geloof ik. Ik kan soms ‘tevreden’ zijn over mijn werk. Trots is heel 

vluchtig en het monstertje moet steeds opnieuw gevoerd worden. 

Wie is je voorbeeld?
Ik kan onder de indruk zijn van het werk van collega-wetenschappers. Van sluitende, elegante 

experimenten en de heldere manier waarop ze dingen opschrijven. Maar ook van kunstenaars 

als John Cage, Willem de Kooning of David Lynch, eigenzinnige en ontregelende geesten, zeg 

maar. Ik mis dat wel eens in de wetenschap: de verbeelding die nodig is om grenzen te verleg-

gen.

Waar heb je een hekel aan?
Ik kan me storen aan de afwezigheid van mensen. Ook die van mezelf, overigens. We zijn 

vaak te druk om dingen met aandacht te doen. Het valt natuurlijk ook niet mee om bij de les 

te blijven in een wereld waarin het verleiden en afleiden van mensen een miljardenindustrie 

is geworden. Ik geloof echt dat werk beter wordt en meer voldoening geeft als je het met 

aandacht doet. Sinds kort heb ik trouwens ook een smartphone, dus misschien moet ik mijn 

mond houden...

Met wie voel je je verbonden?
Met mijn vrienden en familie. 

Wat zijn je tekortkomingen?
De chaos in mijn hoofd. Vaak heb ik het gevoel dat er iets met een staafmixer in mijn hoofd zit 

te roeren. Docent/onderzoeker zijn gaat gepaard met een hoop drukte en dat vind ik niet altijd 

makkelijk. Meestal probeer ik mezelf dan selectief ‘aan’ of ‘uit’ te zetten. Dat laatste wordt 

trouwens niet door iedereen altijd gewaardeerd. Ik snap dat wel. 

Waar sta je voor?
Voor goed en aansprekend onderwijs. En voor onderzoek dat geworteld is in een primaire fas-

cinatie met het menselijk bewegen. Samen met studenten, promovendi en collega’s onderzoek 

doen is het leukste wat er is. En oprecht plezier is volgens mij de beste garantie voor kwaliteit. 

Hard werken komt dan vanzelf wel.

a.r.den.otter@umcg.nl

‹‹
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››Nicole Maas-Donkers

››BW’er AAN HET WERK

Als revalidatiearts ben ik niet dagelijks aan het werk als bewegingswetenschapper, maar ik maak wel 

iedere dag gebruik van de kennis die ik tijdens mijn studie Bewegingswetenschappen heb opgedaan. En 

dat terwijl ik tijdens mijn master aan de VU niet eens specifiek de afstudeerrichting revalidatie volgde.

Z
oals zo vele eerstejaars 
studenten Bewegings-
wetenschappen begon 
ik in 2002 aan de studie 

omdat ik uitgeloot was voor Ge-
neeskunde. Dat was eigenlijk geen 
straf, want qua studie vond ik Be-
wegingswetenschappen tijdens de 
open dagen en voorlichtingen di-
rect al interessanter dan Genees-
kunde. Daarom besloot ik na het 
behalen van mijn propedeuse niet 
opnieuw mee te loten, maar mijn 
bachelor te behalen. De keuze 
om daarna wel mee te loten, was 
vooral gebaseerd op het banen-
perspectief. Een baan als arts was 
voor mij toch iets tastbaarder dan 
een baan als bewegingsweten-
schapper. Bovendien moest ik er 
toen nog niet aan denken om op 
mijn 22e ‘al’ te moeten gaan wer-
ken. Ik vond mijn studentenleven 
veel te prima.

Toen ik in 2005 weer uitgeloot 
werd, deed ik ook de master Be-
wegingswetenschappen. In 2006 
mocht ik uiteindelijk starten met 
Geneeskunde aan de Universiteit 
Leiden, wat ik in het begin nog 
combineerde met de afronding 
van mijn master. In 2009 maakte 
ik de overstap naar Universiteit 
Maastricht om coschappen te 
gaan lopen. Vanaf het begin was 
voor mij duidelijk dat ik een 
specialisatie wilde waarin ik beide 
studies kon combineren. Dus ik 
ging me oriënteren op specialis-
men als sportgeneeskunde, ortho-
pedie en revalidatiegeneeskunde. 

Dat laatste specialisme bleek 
helemaal bij mij te passen. Ik heb 
van 2013 tot 2017 mijn speciali-
satie tot revalidatiearts gevolgd 
in de Sint Maartenskliniek, 
het Radboudumc en de Tol-
brug. Inmiddels ben ik een jaar 
werkzaam als revalidatiearts bij 
Libra Revalidatie & Audiologie, 
locatie Weert en bij het Elkerliek 
Ziekenhuis in Helmond. Met de 
loopanalyses die ik nu doe en 
met de schoen- en technische 
spreekuren kan ik de biomecha-
nische kennis vanuit de studie 

Bewegingswetenschappen (bijna) 
dagelijks toepassen in mijn werk. 
En als arts vind ik het vak heel 
leuk, omdat het verder kijkt dan 
alleen ‘het onderdeel’ van de 
patiënt dat ‘kapot’ is. Wij kijken 
naar de patiënt als geheel, in zijn 
omgeving en met zijn steun-
systeem en proberen met een 
uitgebreid behandelteam om het 
functioneren binnen deze context 
zoveel mogelijk te optimaliseren 
naar de wensen en mogelijkheden 
van de patiënt. Het samenwerken 
met dat behandelteam is voor mij 

ook een pre aan mijn werk. Ik heb 
mijn behandelteam echt nodig 
om de patiënt verder te kunnen 
brengen. Het voordeel van een 
relatief klein revalidatiecentrum 
als wij in Weert hebben, is dat ik 
mijn behandelteam goed ken en 
dat de lijntjes kort zijn. Dit komt 
de samenwerking ten goede.

Dat het een logische keuze is 
om mijn studies te combineren 
in het vak revalidatiearts, blijkt 
wel uit het feit dat ik met enige 
regelmaat oud-studiegenoten 
van Bewegingswetenschappen 
tegenkom die ook werkzaam 
zijn in de revalidatie. Sommigen 
ook als revalidatiearts, anderen 
bijvoorbeeld als fysiotherapeut 
of als onderzoeker. Voorheen als 
AIOS en nu tijdens nascholingen, 
krijg ik regelmatig lezingen of 
werkgroepen van docenten of 
onderzoekers die ik nog ken uit 
mijn studententijd aan de VU. Ik 
denk dat je zelfs wel kunt zeggen 
dat bewegingswetenschappers on-
misbaar zijn binnen de revalida-
tiegeneeskunde, en dan met name 
binnen het revalidatiegeneeskun-
dig onderzoek. Op het gebied van 
bewegingsanalyse en inspan-
ningsfysiologie bijvoorbeeld, zijn 
het met name bewegingsweten-
schappers die het onderzoeksveld 
domineren. Want laten we eerlijk 
zijn, als bewegingswetenschapper 
ben je toch primair opgeleid tot 
kritische onderzoeker. ‘Geloof 
nooit een andere onderzoeker’ is 
een van de uitspraken die ik me 
nog goed herinner van de colleges 
aan de VU. Een basishouding die 
ik in mijn dagelijks werk regelma-
tig toepas.  ‹‹
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Wisse van der Meijden
Left in the dark: wavelength-dependent post-illumination effects on human physiology and 

behavior

De afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de mogelijk schadelijke gevolgen van 

blauw licht; het licht uit beeldschermen van smartphones, tablets en televisies. Zo beïnvloedt het de 

biologische klok en de zenuwcellen in het brein die de slaap regelen. In mijn proefschrift heb ik bepaald 

of de reactie op blauw licht verband houdt met individuele verschillen in slaaptijden. Daarnaast heb ik 

onderzocht of de ongewenste effecten van blauw licht kunnen worden tegengegaan met rood licht.

B
ij gezonde adolescenten en jongvolwasse-
nen, een leeftijdsgroep waarin mensen vaak 
een verlate slaapfase vertonen, heb ik de 
individuele respons op blauw licht bepaald 

aan de hand van veranderingen in de grootte van 
de pupil van het oog. Vervolgens heb ik de slaaptij-
den van deze onderzoeksdeelnemers op meerdere 
manieren in kaart gebracht. De individuen met een 
grotere respons op blauw licht bleken consistent 
op een later tijdstip te slapen. Een overmatig sterke 
reactie op blauw licht kan dus mogelijk bijdragen aan 
een verlate slaapfase.

De aandacht was de laatste tijd dermate gericht op 
blauw licht dat de andere kleuren van het spectrum 
wat uit het oog zijn verloren. Mijn proefschrift laat 
echter zien dat slaap ook kan worden beïnvloed door 
rood licht. Het kostte onderzoeksdeelnemers na rood 
licht grotere moeite om zich op een taak te blijven 
concentreren. Hun reactiesnelheid nam ook af. Het 
opvallendst was nog wel dat ze na blootstelling aan 
rood licht zelfs makkelijker in slaap vielen. Verder 
onderzoek moet uitwijzen of we rood licht in de 
toekomst mogelijk kunnen gebruiken als slaapmutsje 
(zie: www.slaapregister.nl).

Curriculum Vitae
Ik heb Bewegingswetenschappen gestudeerd aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna heb ik 
gewerkt in het Leids Universitair Medisch Centrum, 
waar ik onderzoek deed naar fysiologische verande-
ringen tijdens slaap bij narcolepsiepatiënten. Mijn 
promotietraject heb ik gevolgd aan het Nederlands 
Herseninstituut in Amsterdam, binnen de Groep 
Slaap & Cognitie. Op 19 september 2018 ben ik ge-
promoveerd aan de Universiteit van Amsterdam met 
prof. Eus van Someren als promotor en prof. Andries 
Kalsbeek als copromotor.

w.van.der.meijden@nin.knaw.nl

‹ ‹  
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Masterclass Topcoach Noord #3
Op donderdag 29 november organiseerden het Sport Science Institute Groningen 
en Topsport Noord de laatste Masterclass Topcoach Noord van 2018. Na twee suc-
cesvolle eerdere edities waren dit keer Steven Doeven (sportwetenschapper RuG 
en Instituut voor Sportstudies) en Erik Braal (hoofdcoach eredivisie basketbalclub 
Donar) aan de beurt om een brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk. 
Het thema was: ‘Belasting en belastbaarheid van (top)sporters’.  
In een interactieve bijeenkomst konden de deelnemers, allemaal (top)sport  

coaches/trainers, discussiëren over hoe je de belasting van sporters in beeld brengt. Naast de fysieke belasting was er ook aandacht 
voor de mentale belasting van sporters. In 2019 volgen meer masterclasses; houd daarvoor de website (www.ssig.nl) en 
social media van het Sport Science Institute Groningen in de gaten.

RUG-leerstoel Sport & Performance Psychology & Symposium mentale 
weerbaarheid

Op 30 oktober 2018 heeft prof. dr. Nico W. van 
Yperen officieel de leerstoel Sport & Performance 
Psychology aanvaard aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij hield op deze dag zijn academi-
sche rede met als titel ‘Mentale aspecten van sport 
en presteren’. Voorafgaand aan de academische 
rede van Nico van Yperen organiseerde het Sport 
Science Institute Groningen een symposium over 
mentale weerbaarheid. 
In een volle Senaatszaal van de Rijksuniversiteit 
Groningen vertelden drie talenten over hun visie. 

Dai Dai Ntab (de sporter) werd door van Yperen geïnterviewd en vertelde hoe hij met tegenslag omging. Ruud den Hartigh (de 
onderzoeker) nam het publiek mee in de Groningse onderzoekskeuken. ‘Hoe maak je mentale weerbaarheid van een sporter 
zichtbaar?’ was de vraag die hij beantwoordde. Als laatste vertelde sportpsycholoog Kelly Dekker (de begeleider) over een nieuwe 
methode (Acceptance and Commitment Training, ACT) waarmee zij sporters leert om zich niet te laten afleiden door belem-
merende gedachten. Al met al was het een succesvol en goed bezocht symposium. Voor meer informatie over de nieuwe leerstoel 
van Nico van Yperen, neem een kijkje op www.sportscience.blog.

Lotte Bransen wint eerste Football Science Groningen Award
In een volle skybox van Health-i-Port in het Hitachi Capital Mobility  
Stadion vond op zondag 2 december de allereerste uitreiking van de Football 
Science Groningen Award plaats. Lotte Bransen, van de Erasmus Universiteit 
uit Rotterdam, wist deze te winnen met haar masterscriptie over het waarderen 
van de kwaliteit van passes in het voetbal. Ze won een cheque van € 150,- en 
twee tickets voor een wedstrijd van het Nederlands elftal (aangeboden door de 
KNVB). Lotte nam het op tegen twee andere genomineerden, Merlin Örencik 
(Rijksuniversiteit Groningen) en Jur Brauers (Universiteit Utrecht). Alle drie 
de kandidaten kregen vijf minuten om hun masterscriptie te pitchen en daarna 
waren er nog vijf minuten voor discussie.Voorafgaand aan de drie pitches gaf 
Vincent Gouttebarge, oud-profvoetballer en werkzaam bij het AMC en FIFPro, 
een keynote over de gezondheid van profvoetballers. Het gaf een mooi inkijkje 

in het werk dat Vincent doet voor de spelersvakbond FIFPro. We kunnen terugkij-
ken op een succesvol evenement dat volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is. 

Vincent Gouttebarge, tijdens zijn keynote over de 
gezondheid van profvoetballers. (Foto: Nathalie 
Schram Fotografie)

››KORTE BERICHTEN
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››VVBN PhD DAY

Door Jennifer Kerkman

Na een aantal maanden van voorbereidingen vond 
op vrijdag 30 november de VvBN PhD Day 2018 
plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit jaar 
had de organisatie gekozen voor het toepasselijke 
thema ‘Into the VUture’. Met in totaal zo’n 70 aanwe-
zigen en deelnemers uit het gehele land beloofde het 
een interessante dag te worden. 
 
De dag begon rond half negen, wat betekende dat 
‘Groningen’ al voor half zeven twitterde dat ze eraan 
kwamen. Om negen uur werd de dag geopend met 
een kort welkomstwoord van de organisatie, gevolgd 
door de officiële opening door Frans Steenbrink, 
met een kijkje in de wereld van de VvBN. Het 
wetenschappelijke programma werd niet veel later 
afgetrapt met de eerste hoofdspreker: Evert Verha-
gen, hoogleraar epidemiologie van sport, fysieke 
activiteit en gezondheid. Hij gaf een presentatie over 
blessures en preventie, en de doelen die hij heeft voor 
de toekomst zodat iedereen veilig kan sporten.  
 
Na een korte koffiepauze mochten de eerste promo-
vendi aftrappen met een mondelinge presentatie over 
hun promotieonderzoek. Het blijft bijzonder om te 
zien dat binnen bewegingswetenschappen uiteen-
lopend onderzoek wordt gedaan, van het leren van 
een motortaak, naar spiersynergiën en zelfs naar hoe 
verouderingseffecten zichtbaar zijn in hersenactivi-
teit tijdens het leren van een motorische taak. Hierna 
presteerden twaalf promovendi het om ieder binnen 
één minuut tijd hun onderzoek onder de aandacht te 

brengen, zodat de aanwezigen enthousiast gemaakt 
werden voor een bezoekje aan hun poster. Dit bleek 
een zeer snel en erg interessant programmaonderdeel 
om warm gemaakt te worden voor wat nog komen 
gaat. Na toch nog een moment rust en goede inhou-
delijke discussies op de gang, met in de hand een kop 
koffie of thee, was het tijd voor de eerste workshop- 
ronde. De deelnemers werden op basis van hun 
voorkeur verspreid over de campus en ze kregen de 
gelegenheid om zich te verdiepen in meer algemeen 
interessante onderwerpen voor promovendi: van het 
schrijven van je eerste beursaanvraag tot aan het ge-
bruik van Bayesiaanse statistiek. Hierna kon iedereen 
zich verplaatsen richting de uitgebreide lunch. Tij-
dens de lunch was er ruimte voor wat ontspanning, 
maar het was ook bekend dat de jury, bestaande uit 
hoogleraren Andreas Daffertshofer, Jaap van Dieën 
en Peter Hollander, rond zou lopen om de posters te 
beoordelen. Het is altijd interessant om alle verschil-
lende posters te zien, met hun verschillende vormge-
ving en weergaven van de informatie, maar zeker ook 
weer die verscheidenheid in onderwerpen. De jury 
gaf aan grote moeite te hebben met het vergelijken 
van de posters en besloot later in de middag nog een 
tweede blik te werpen.  

Na de lunch was het tijd voor de tweede sessie van 
mondelinge presentaties. Dit keer variërend van het 
gebruik van een exoskelet, naar cerebrale parese tot 
aan stabiliteit tijdens lopen. Hierna was het tijd voor 
de jury om ook voor de mondelinge presentaties een 
winnaar aan te wijzen. Dit werd echter nog wel even 
geheimgehouden. Eerst kreeg de tweede hoofd-
spreker, Ilse Jonkers, speciaal vanuit Leuven naar 

VvBN PhD Day 
Into the VUture

De beste mondelinge presentatie werd uitgereiktaan Sabrina 
Chettouf met haar presentatie over‘Disentangling the effects of 
aging related networkchanges for unimanual motor learning – 
an fMRI/EEG study’.
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Amsterdam afgereisd, de kans om de verbinding te 
leggen tussen biomechanica, osteoartritis en de prak-
tijk. Het was interessant om de wetenschap direct 
gerelateerd te zien aan praktische bewegingsweten-
schappelijke vraagstukken. Na nog een kop koffie of 
thee en nog een moment om de posters te bediscus-
siëren, was het tijd voor de tweede workshopronde. 
Dit keer ook met een demonstratie van XSens, een 
workshop biomechanisch modelleren en een kijkje in 
het gebruik van de HoloLens en Kinect.  

Natuurlijk werd de dag afgesloten met een borrel 
met ook nog een tentoonstelling van Xsens. Op het 
moment dat iedereen bijeen was, kreeg de jury het 
woord om de prijzen voor de beste presentaties uit te 
reiken. De beste mondelinge presentatie werd uitge-
reikt aan Sabrina Chettouf met haar presentatie over 
‘Disentangling the effects of aging related network 
changes for unimanual motor learning – an fMRI/
EEG study’. De beste poster was gemaakt door Fang 
Jin, getiteld ‘A new protocol for multiple muscles 
mapping using improved nTMS: a pilot study’. Da-
mes, namens de jury en de organisatie nogmaals van 

harte gefeliciteerd! Na de uitreiking kon er geproost 
worden op een interessante dag en als afsluiting 
werd nagepraat tijdens het diner en fantaseerden de 
aanwezigen verder over de VUture. 

Namens de organisatie, Annike Bekius, Sauvik Das 
Gupta, Mireille Folkerts, Nick Kluft, Roel Weijer 
en Coen Zandvoort, wil ik iedereen bedanken voor 
de aanwezigheid en bijdrage om deze dag tot een 
succes te maken. Wij kijken uit naar volgend jaar in 
Groningen!  ‹‹

Save 
the 
date 
Symposium VvBN 
vrijdag 29 maart 
2019, 
zalencentrum  
Domstad, Utrecht
Thema :  
Super Human

Onderdelen
• Keynotes 
• Verkiezing en uitreiking van de VvBN Proefschriftprijs 
• Parallelsessies van IG’s Arbeid, Sport, Bewegen & Gezondheid, Revalidatie 

Houd vrijdag 29 maart 2019 vrij! 
Het VvBN Symposium biedt een interessant programma en het is een ideale netwerkdag.

Onderwerpen, o.a.:
• robotica 
• technologie en therapie als middel om super humans te creëren 
• (aangepast) sporten 
• extreme beroepen
• extreme prestaties in beroepen 
• hoe word je 100?  

Inschrijving is mogelijk via de VvBN-website

www.bewegingswetenschappen.org

De beste poster was gemaakt door Fang Jin, getiteld ‘A new 
protocol for multiple muscles mapping using improved 
nTMS: a pilot study’.
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