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 ››VOORWOORD
De leukste Moving Matters … 
… zijn altijd de uitgaven die na het jaarlijkse 
symposium komen! 

Pak er maar een lekkere kop koffie, cappuccino, espresso, latte of verse gemberthee bij, klap je laptop dicht en zet je 

telefoon op mute. Komend uurtje ga je ongestoord genieten van het meeste actuele en relevante nieuws voor en 

door bewegingswetenschappers.

Vrijdag 29 maart 2019 jongstleden was het weer zover: het jaarlijkse symposium van de Vereniging voor 

Bewegingswetenschappen Nederland. Rond half acht ’s ochtends druppelden de eerste bezoekers binnen bij 

Domstad in Utrecht om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering, waarna het programma van start 

ging. Het was weer als vanouds: oude bekenden, nieuwe gezichten, gerenommeerde keynote sprekers en licht 

nerveuze studenten die voor het eerst het podium beklommen. Je leest er in dit nummer alles over en daarbij wil ik 

de studenten van Studiosi Mobilae bedanken voor de sfeervolle verslagen van alle sessies. 

Eén van de belangrijkste VvBN-activiteiten, misschien wel de belangrijkste, is dit jaarlijkse symposium. De diversiteit 

van ons vakgebied is dusdanig groot dat je altijd slechts een subset van bewegingswetenschappers tegenkomt 

op de bijeenkomsten binnen je eigen vakgebied. Vaak vind je vakgenoten ook tussen andere specialisten, zoals 

artsen of sporttrainers. Daarom is het jaarlijkse VvBN symposium ook zo leuk: de diversiteit in onderwerpen door 

de bewegingswetenschappen verbonden. Voor wie het gemist heeft, helaas, maar geen zorgen, volgend jaar maart 

heb je weer een kans – laat ‘m niet schieten!

Zo’n eerst Moving Matterns na het symposium is ook een goed moment voor een bijzonder artikel. Op pagina 4 en 

5 worden we meegenomen in een doodgewone werkweek van een bijzondere man. Drijvende kracht achter het 

VvBN symposium en directeur van het Nederlands Paramedisch Instituut Tinus Jongert vertelt over de week met 

bezigheden voorafgaand aan het symposium.

Om iedereen die om welk slap excuus dan ook verstek heeft moeten laten gaan, tegemoet te komen, staat de 

Moving Matters die je nu in de hand hebt bomvol met verslagen en sfeerimpressies. Zo ben je er toch een beetje bij 

- of kun je het nog een beetje herbeleven.

Veel leesplezier.

Frans Steenbrink 

Voorzitter VvBN

voorzitter@bewegingswetenschappen.org  

LinkedIn VvBN group: www.linkedin.com/groups/4799399  

Twitter: @VvBN_nieuws
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Maria José Granatto van Oranje-Rood 

aan de bal in duel met Stella van Gils 

van Pinoké. Ilse Schaffers maakte deze 

foto tijdens de wedstrijd Pinoké tegen 

Oranje-Rood in de Hoofdklasse Hockey 

dames 2018-2019. ‘De foto maakte 

ik in opdracht. Ik selecteerde ‘m voor 

de Moving Matters-omslag omdat er 

meerdere aspecten van sportgerelateerde 

en bewegingswetenschappelijke 

vraagstukken in samenkomen: beweging, 

kijkgedrag, voorbereiding op volgende 

actie et cetera.’

Foto: www.iqphotoart.nl
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››DE WEEK VAN

››De VvBN-week van Tinus Jongert

Maandag 
Kantoordag in Amersfoort bij het NPi. De dag begon met een 
bilateraal overleg met het hoofd van de afdeling wetenschappelijke 
informatievoorziening. Daarna heb ik een praktische vertaalslag 
geschreven voor een referaat van de NPi-service. De NPi-service is 
een dienst die het NPi heeft ontwikkeld om fysiotherapeuten op de 
hoogte te houden van recente wetenschappelijke ontwikkelingen. 
Acht keer per jaar screenen we vanuit het NPi de literatuur op tien 
verschillende thema’s. Van drie van de gevonden artikelen schrijven 
we een Nederlandstalig referaat met een vertaalslag naar de praktijk 
door een thema-expert. Zelf ben ik expert voor het thema hart/vaat/
long. De vertaalslag heb ik deze keer geschreven over het trainen van 
patiënten met coronaire hartaandoeningen en diabetes mellitus. Het 
trainen van patiënten met multi-morbiditeit staat momenteel volop 
in de belangstelling.  
Later op de dag had ik een overleg met de projectgroep van het Wo-
Wijs leefstijlcentrum die werkt aan het ontwikkelen van een ehealth 

In 1985 ben ik afgestudeerd aan de VU in Am-

sterdam met als hoofdvakken inspanningsfy-

siologie en gezondheidskunde. Sindsdien heb ik 

diverse functies bekleed; ik was docent op de 

fysiotherapie-opleiding, tien jaar was ik onderne-

mer (particulier sportmedisch centrum), acht jaar 

onderzoeker bij TNO, acht jaar lector. Sinds 2010 

ben ik directeur van het Nederlands Paramedisch 

Instituut (NPi), de grootste aanbieder van lifelong 

learning voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten. 

Naast mijn betaalde functies vervul ik diverse 

vrijwilligersfuncties; zo ben ik bestuurslid van de 

stichting die in Den Haag het leefstijlcentrum Wo-

Wijs runt en ik ben bestuurslid bij de VvBN. Vanuit 

die functie ben ik betrokken bij het organiseren 

van het VvBN symposium. Afgelopen editie was 

alweer het dertiende VvBN symposium waarvoor 

ik de eindverantwoordelijkheid van de organisatie 

droeg.
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››De VvBN-week van Tinus Jongert

versie van het leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht dat we 
in Den Haag aanbieden op 15 scholen in de Schilderswijk. De WoWijs-
interventie, die we inmiddels al ruim zeven jaar aanbieden, is effectief 
in het verminderen van overgewicht en het verbeteren van de moto-
rische ontwikkeling. Na afloop van deze multidisciplinaire interventie 
(gezonde voeding, bewegen en psychologie) zien we echter dat het lastig 
is om de bereikte gedragsverandering te continueren. Met een applicatie 
willen we kinderen (en ouders) ondersteunen bij de adherence. In de 
komende maanden wordt de applicatie gebouwd.
Aan het einde van de dag heb ik voor het VvBN symposium een finale 
afstemmingsmail gestuurd naar de InteresseGroepen (IG’s), de plenaire 
sprekers, de sponsors en naar de studenten van Studiosi Mobilae, die 
tijdens het symposium de organisatie ondersteunen.

Dinsdag
Dinsdag is de vaste kantoordag bij het NPi; dan zijn alle medewerkers 
aanwezig in Amersfoort. Veel medewerkers werken een groot deel van 
de werkweek op locatie of thuis, waarbij contacten telefonisch, via skype 
of mail plaatsvinden. Op dinsdag staan veel vergaderingen en (project)
overleggen gepland. Zelf doe ik als directeur op de dinsdagen altijd 
betalingen. 
Op deze dinsdag vonden ook de MT-vergadering en een Bila met het 
hoofd van de deskundigheidsbevordering plaats. Tenslotte heb ik nog 
twee sollicitatiegesprekken gevoerd in het kader van de selectie van een 
HRM Coördinator. Twee zeer geschikte kandidaten, waarvan we er één 
hebben geselecteerd. 

Woensdag 
Overdag was ik in Hilversum bij de wetenschapsdag fysiotherapie van 
het Wetenschappelijk College Fysiotherapie. Tien kandidaten gaven 
presentaties voor de proefschriftprijs. Leuk was dat Melanie Kleynen 
won, met haar proefschrift ‘Perspectives on Theory and Application of 
Implicit and Explicit Motor Learning in Neurological Rehabilitation’. 
Melanie Kleynen, een terechte winnares, is betrokken bij de NPi-cursus 
‘Neurorevalidatie’ en het proefschrift hebben we gesponsord. 
Aan het einde van de middag had ik het laatste afstemmingsoverleg met 
Alexandra Langelaan voor de last minute-zaken van het VvBN sympo-
sium en de taakverdeling op de symposiumdag. We voerden een laatste 
check uit aan de hand van onze draaiboeken en planningen. 
In de avond heb ik een bijeenkomst bijgewoond van de gemeente Den 
Haag over het nationaal sportakkoord op de sportcampus. Het thema 
was ‘alle Hagenaars in beweging’, samen met veldpartijen en stake-
holders wilde de gemeente brainstormen over de manier waarop het 
draagvlak en de participatie rond het sportbeleid vergroot kunnen wor-
den. Het 2030-doel van de gemeente Den Haag is: 100% (beweeg- en) 
sportparticipatie. Een (te?) ambitieus doel. 

Donderdag 
Overdag was ik in Amersfoort bij het NPi aan het werk aan diverse 
projecten en heb ik onder andere lezingen voorbereid, onder meer over 
innovatieve beweegstimulering en ehealth-toepassingen in de hart-

revalidatie. In de avond heb ik een strategische bijeenkomst van het 
KNGF bijgewoond. Centraal stonden de ambities en profilering van de 
fysiotherapie en de rol van het KNGF hierbij. 
Leuk was, dat ik op deze dag bericht kreeg over de verschijningsdatum 
van de derde druk van ons boek ‘Inspanningsfysiologie, oefentherapie 
en training’. De drukproeven had ik al gecontroleerd. Altijd leuk als je 
na maanden werk dan het concrete resultaat ziet.  
 
Vrijdag 
De dag van het VvBN symposium ‘Super Humans’. Vroeg op: om 6:00 
uur gaat de wekker. Vanaf 7:30 uur studenten, sponsors, bestuursleden 
en commissies ontvangen, spullen klaar gezet, zalen gecontroleerd. 
Doordat er last minute een spreker was uitgevallen, heb ik deze open 
plek opgevuld binnen de IG B&G-sessie. Ik heb een presentatie ver-
zorgd over het WoWijs leefstijlcentrum en de interventie voor kinderen 
met overgewicht die we in de Schilderswijk in Den Haag aanbieden. 
De dag zelf verliep soepel, er waren geen onoverkomelijke problemen. 
Door een goede voorbereiding is de dag zelf voor mij meestal een ta-
melijk ontspannen dag. Ik heb dan tijd om te netwerken. Ik heb diverse 
interessante presentaties gevolgd en weer veel mensen gesproken. Voor 
mijn gevoel was het wederom een geslaagde dag. 

Zaterdag 
Nagenieten van het symposium en lekker ontspannen hardlopen, 
krantje lezen. Daarna heb ik wat bedankjes verstuurd naar de IG-con-
tactpersonen, de plenaire sprekers, de studenten van Studiosi Mobilae 
en de sponsors. Ook heb ik de evaluatie in orde gemaakt en de verzen-
ding hiervan voor de maandag na het symposium geregeld.
Tenslotte heb ik het financiële overzicht van het symposium bijgewerkt. 
In de middag ben ik lekker gaan golfen. ‹‹   
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››VERSLAG VvBN SYMPOSIUM

Onder het genot van een kopje koffie en een gezellig gezelschap werd het VvBN symposium 
afgelopen 29 maart in gang gezet. Een complete dag vol interessante sprekers en onderwerpen 

stonden op ons te wachten. Na het volstromen van de grote zaal kwam de microfoon in de 
handen van de dagvoorzitter terecht. Frans Steenbrink, VvBN voorzitter, beet het spits af en 

kondigde de eerste spreker aan.

Door Tessa van de Kamp

Peter Joosten - DIY Futurist - Supermens 
samenleving
Peter Joosten, MSc Bedrijfskunde en Journalis-
tiek, gaf ons een rondleiding door de wereld van 
biohacking. Hij noemt zichzelf een do it yourself 
futurist; hij heeft bijvoorbeeld een chip in zijn hand 
geplaatst, onder andere om sneller in te checken 
bij het OV. Toch vertelde Peter Joosten niet alleen 
over zichzelf; hij kwam ook met andere verhalen 
over cyborgs en gentherapie. Een kunstenaar met 
kleurenblindheid heeft bijvoorbeeld een apparaat in 
zijn hoofd geïnstalleerd waardoor hij kleuren kan 
‘horen’ en een Deense man heeft genen van zichzelf 
geprobeerd te manipuleren om sterker te worden. 
Dit zijn misschien wel extreme voorbeelden, maar 
biohacking wordt al veel gebruikt. Zo is het mo-
gelijk om bepaalde medicijnen te slikken voor een 
betere concentratie, worden exoskeletten ingezet bij 
het leger om militairen te ondersteunen en zijn er 
bionische prothesen voor mensen die een ledemaat 
verloren zijn. De DIY Futurist heeft ons veel stof 
tot nadenken gegeven en ons uitgedaagd om stil te 
staan bij de toekomst. Hoever zouden we zelf willen 
gaan om alles uit het leven te halen? En durven wij 
het risico te nemen om tot het uiterste te gaan? Zelf 
staat hij open voor de mogelijkheden die er zijn in de 
wereld van biohacking, maar wat de toekomst gaat 
brengen is voor hem ook nog een raadsel.

Dr. Olivier de Hon - Dopingautoriteit -  
Supersporters - Hoever willen we gaan?
Na een korte periode van rustig nadenken en adem-
halen, was het de beurt aan Olivier de Hon. Zijn ver-
haal sloot goed aan bij het verhaal van Peter Joosten. 
Ook Olivier vroeg zich af hoever de mens zou willen 
gaan, alleen nu vanuit het oogpunt van de Doping-
autoriteit. Veel topsporters proberen het beste uit 
zichzelf te halen, maar te vaak gebeurt dit nog met 
illegale middelen. De Dopingautoriteit wil de sport 
zo eerlijk mogelijk houden, om te voorkomen dat het 
meer een strijd om middelen wordt. Ook kan doping 
ernstige schade toedoen aan het menselijk lichaam. 
Toch komt doping niet alleen voor in de topsport. 
We vinden het ook terug bij sporters die fitnessen. 
Hoewel er veel gevaren zitten aan het gebruik van 
dopingmiddelen, lijken deze mensen zich hier weinig 
van aan te trekken. Om de negatieve bijwerkingen 
tegen te gaan, slikken zij medicijnen en zo komen ze 
in een negatieve spiraal terecht. Men hoopt ooit een 
oplossing te vinden. Gelukkig bestaat de Dopingau-
toriteit om doping zoveel mogelijk tegen te gaan en 
mensen er actief voor te waarschuwen. Er is nog wel 
veel onderzoek nodig, voornamelijk voor gendoping, 
om doping ook effectief tegen te gaan.

‘Super Humans’
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Linda Vermeulen - Human Power Team –  
Supersporters. Hoever willen we gaan?
Na de parallelsessies van de verschillende interes-
segroepen krijgen we eindelijk antwoord op de 
vraag: “Wat doet die witte ingenieuze fiets daar in de 
hoek van de grote zaal?” Het woord was aan Linda 
Vermeulen, afgestudeerd als bewegingswetenschap-
per aan de VU Amsterdam en nu onderdeel van het 
Human Power Team. Het Human Power Team is een 
samenwerking van de TU Delft en de VU Amster-
dam. Met dit project proberen ze de hoogste snelheid 
van de mens zelf te meten, namelijk een snelheid 
van minimaal 121 km/h. Het team, bestaande uit 18 
mensen, is erg divers en kent studenten uit de wereld 
van engineering, life science & technology, bewe-
gingswetenschappen en toegepaste natuurkunde. 

Om de fiets te besturen, is grondig gezocht naar 
topatleten uit de wereld van schaatsen, wielrennen 
of roeien. Uiteindelijk hebben twee topatleten de 
inspanningstesten doorstaan; Jennifer Breet en Rosa 
Bras proberen het wereldrecord te verbreken. Door 
intensieve begeleiding op het gebied van training, 
voeding en psychologie worden ze klaargestoomd 
voor de grootste menselijke krachtmetingen. De fiets 
wordt nauwkeurig op het individu afgestemd met 3D-
modellen van het lichaam van de atleet. Zo worden 
de schouderblokjes, mondkapjes en de vorm van de 
fiets tot op de millimeter nauwkeurig afgesteld. Ook 
wordt gedacht aan de aerodynamica; de atleten zien 
bijvoorbeeld niet door een raam, maar kijken via een 
camera boven op de fiets en een digitaal scherm. Als 
laatste mag de veiligheid ook niet vergeten worden. 
Uiteindelijk leidt de route naar Amerika, Battle 
Mountain. Hier ligt een rechte weg op een gunstige 
hoogte, wat onder de perfecte omstandigheden een 
mooie plaats is om het wereldrecord neer te zetten. 
Wij gunnen het ‘t Human Power Team van harte om 
een wereldprestatie neer te zetten!

De verslagen van de Interessegroepen staan elders in 
deze Moving Matters: Bewegen & Gezondheid staat 
op pagina 14, Sport op pagina 22, Arbeid op pagina 28 
en Revalidatie op pagina 34. Het nieuws over de VvBN 
Proefschriftprijs lees je op pagina 24.
Ook goed om te weten: Lotte Verkuijlen maakte alle 
foto’s die je bij de verslagen ziet. ‹‹

De Symposium Commissie van Studiosi Mobilae verzorgde onder andere de symposiumverslagen voor deze Moving Matters. 

NR2 21052019.indd   7 22-05-19   13:20



8

››PROMOTIE

Elmar Kal
Improving movement automaticity and dual-task performance in people with stroke:  

A change of focus?

Een cerebrovasculair accident, ook wel ‘beroerte’ genoemd, kan grote gevolgen hebben voor iemands 

motorisch en cognitief functioneren. Veel patiënten kunnen bijvoorbeeld niet meer zelfstandig staan, 

lopen of schrijven. Daarnaast ervaren mensen vaak cognitieve beperkingen, zoals het minder goed 

kunnen richten en verdelen van aandacht. Gecombineerd leidt dit ertoe dat patiënten moeite hebben 

om tijdens het bewegen ook andere taken (dubbeltaken) uit te voeren, zoals een gesprek voeren of 

letten op het verkeer. Alhoewel dit probleem vaak minder op de voorgrond staat, is dit een belangrijke 

belemmerende factor in het dagelijks functioneren.

I
k heb onderzocht of we dit probleem kunnen 
aanpakken met impliciete (onbewuste) motori-
sche leermethodes. Het idee is simpel: als patiën-
ten niet nadenken over hoe ze moeten bewegen, 

houden ze meer aandacht ‘over’ voor dubbeltaken. 
Dit kan bijvoorbeeld door patiënten de aandacht 
extern te laten focussen (bijvoorbeeld op waar ze 
hun voeten plaatsen tijdens het lopen), of door hen 
zo min mogelijk fouten te laten maken tijdens het 
bewegen (foutloos leren).
Uit mijn resultaten blijkt dat het vermogen tot 
impliciet leren grotendeels intact is na een beroerte. 
Desondanks blijken fysiotherapeuten hun patiënten 
vaak te stimuleren om bewust (expliciet) te bewegen. 
Interessant was dat therapeuten hun gebruik van 
impliciete en expliciete oefenmethodes afstemden op 
de motorische, cognitieve en sensorische capaciteiten 
van de patiënten. In een grote trainingsstudie heb ik 
daarom onderzocht of we op basis van deze factoren 
mogelijk kunnen voorspellen welke oefenmethode 
het meest effectief is voor welke patiënt. Dit bleek in-
derdaad het geval: patiënten die vooraf hoger scoor-
den op klinische tests van motoriek en sensoriek, en 
lager scoorden op cognitieve tests, bleken grotere 
vooruitgang in balansvaardigheid en dubbeltaakpres-
tatie te boeken met een impliciete oefenmethode. 
 
Mijn conclusie is daarom dat het gebruik van impli-
ciete en expliciete oefenmethodes dient te worden af-
gestemd op de individuele patiënt, rekening houdend 
met diens motorische, sensorische en cognitieve 
capaciteiten.
 

Curriculum Vitae
Ik heb zowel de bachelor- als masteropleiding Bewe-
gingswetenschappen gevolgd aan de Vrije Univer-
siteit in Amsterdam. Na mijn studie ben ik direct 
gestart met dit promotietraject. Dit project was een 
samenwerking tussen revalidatiecentrum Heliomare 
en de Faculteit der Gedrags- en Bewegingsweten-
schappen van de VU. Op 29 november 2018 ben ik 
gepromoveerd aan de VU, met dank aan de bege-
leiding van prof. dr. Erik Scherder en prof. dr. Coen 
van Bennekom, en copromotoren dr. John van der 
Kamp, dr. Han Houdijk, en (onofficieel) Erny Groet. 
Sinds maart 2019 werk ik als research fellow bij het 
Clinical Sciences Department van Brunel University 
in London.

Elmar.c.kal@brunel.ac.uk

‹ ‹  
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››PROMOTIE

Erik van der Graaff
Perfecting your Pitch – in search of the perfect baseball pitch and its training 

Op woensdag 10 april jl. promoveerde Erik van der Graaff op het proefschrift ‘Perfecting your Pitch – in 

search of the perfect baseball pitch and its training’ aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Promotoren 

waren prof. dr. Peter Beek en prof. dr. Dirk-Jan Veeger en de copromotor was Marco Hoozemans.

D
e promotie was de afronding van het 
wetenschappelijke project ‘Project FAST-
BALL’, gefinancierd door NWO-Technische 
Wetenschappen (Fast and safe throwing 

in baseball) dat zich richtte op de zoektocht naar de 
beste manier van trainen van de honkbal pitch. 
Om te bestuderen hoe deze worp precies in elkaar 
zit, werd de werpbeweging van alle pitchers van het 
Nederlands honkbalteam nauwkeurig gemeten met 
een 3D analysesysteem. Uit dit onderzoek kwam naar 
voren dat om hard te kunnen gooien, de timing van 
de draaiing in bekken en romp belangrijker is dan 
een exact nauwkeurige armbeweging.
Samen met de KNBSB is gewerkt aan effectieve oplei-
dingsmethoden. Hiervoor werden alle 144 jeugd-
pitchers uit de Regionale Trainings Centra en het 
Nationaal Topsport Centrum voor drie jaar gevolgd 
in hun ontwikkeling. Hiermee konden selectiecrite-
ria worden aangescherpt: relatief lange armen blijken 
een voordeel. Trainingsmethoden werden aangepast: 
door bijtijds de exo- en endorotatiekracht in de 
schouder te trainen, gaan spelers harder gooien en 
hebben ze minder kans om geblesseerd te raken.
Tegelijkertijd werd aan de TU Delft een feedbacksys-
teem ontwikkeld dat spelers live informatie verschaft 
over de timing van de beweging. In een eerste onder-
zoek werd aangetoond dat deze feedback, gekoppeld 
aan expliciete instructies, heel snel tot een betere 
techniek leidt. Dit systeem wordt momenteel samen 
met Nazca Solutions en het Delft Sportsengineering 
Institute verder ontwikkeld voor algemeen gebruik 
binnen het honkbal en op termijn ook voor andere 
sporten. 

Erik van der Graaff PhD was betrokken bij het opzet-
ten en uitvoeren van het onderzoeksproject FAST-
BALL. Erik werkt als embedded scientist in het Base-
ball Science Centre voor de KNBSB en NOC*NSF en 
is product manager bij Nazca Solutions.
 

www.pitchscience.nl

Twitter: @BBScienceCentre

‹ ‹  
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››DE POSTDOC

Caroline Kampshoff
Tijdens de masteropleiding Bewegingswetenschappen aan de Radboud Universiteit kon ik stage lopen 

bij een onderzoeksgroep aan de Universiteit van Southampton (Engeland). Deze onderzoeksgroep 

had een beweeglaboratorium en zij waren geïnteresseerd in de problematiek rondom het maken van 

draaibewegingen voor patiënten met de ziekte van Parkinson. De combinatie van buitenlandervaring 

en wetenschappelijk onderzoek bleek voor mij een gouden combinatie; een mooie uitdaging op zowel 

persoonlijk als op wetenschappelijk vlak. Na afronding van de opleiding werd ik uitgenodigd om te 

solliciteren bij deze onderzoeksgroep in Southampton voor de functie van onderzoeksassistent en de 

keuze was snel gemaakt: spullen gepakt, huur opgezegd en het avontuur ingedoken. 

A
nderhalf jaar later keerde ik terug in 
Nederland om een promotietraject te 
starten aan het VU medisch centrum 
in Amsterdam. Ik mocht de REACT-

studie gaan coördineren, een multicenter 
onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van hoog 
intensieve (HI) trainingsinterventie ten opzichte 
van laag-tot-matig (LMI) intensieve trainings-
interventie op fysieke fitheid en vermoeidheid 
van patiënten met kanker. Met groot enthou-
siasme heb ik dat onderzoek gecoördineerd. Ik 
bewonder de veerkracht en het doorzettingsver-
mogen van de deelnemers. De resultaten van de 

REACT-studie toonden aan dat trainingsinter-
venties bij patiënten met kanker de cardiorespi-
ratoire fitheid en kwaliteit van leven verbeteren 
en de vermoeidheid verminderen. Als het doel 
is om fysieke fitheid en kwaliteit van leven te 
verbeteren, dan heeft HI-training de voorkeur 
boven LMI-training vanwege de grotere ef-
fecten. De kosteneffectiviteitsanalyse toonde 
aan dat HI-training meer gezondheidswinst per 
geïnvesteerde euro oplevert dan LMI-training. 
Begin 2018 ontving ik voor mijn onderzoek de 
Proefschriftprijs 2017 van de Vereniging voor 
Bewegingswetenschappen.

Gedurende mijn promotietraject deed de kans 
zich voor om één hoofdstuk van het proef-
schrift te schrijven in nauwe samenwerking 
met collega’s in Newcastle, Australië. De keuze 
was wederom snel gemaakt: spullen gepakt, 
onderhuur geregeld en het avontuur ingedo-
ken. Op de voorkant van mijn proefschrift 
staat een herinnering aan deze internationale 
samenwerking: de Merewether Ocean Baths, 
openluchtzwembaden gelegen in Newcastle 
waar de zee soms letterlijk inrolt. Zij verbeelden 
voor mij de sprong in het diepe in een prachtig 
én dynamisch zwembad, als illustratie van mijn 
promotietraject.

Met groot plezier kijk ik terug op mijn promotie 
en ik ben erg blij met de kans om als postdoc 
op de afdeling Medische Oncologie van het 
Amsterdam UMC vervolg te geven aan mijn we-
tenschappelijke carrière. Samen met mijn team 
werk ik op dit moment aan een digitaal platform 
als hulpmiddel om fysieke en psychosociale pro-
blemen te monitoren bij patiënten met kanker. 
Daarnaast onderzoeken wij mogelijkheden om 
dit platform in te zetten bij het faciliteren van 
doorverwijzingen naar beschikbare ‘ondersteu-
nende zorg’-interventies. Naast dit werk hou ik 
mij bezig met onderwijstaken en het schrijven 
van subsidieaanvragen. Bovenal hoop ik middels 
epidemiologisch onderzoek en succesvolle in-
terne en externe samenwerkingsverbanden mijn 
steentje bij te dragen aan de optimalisatie van de 
oncologische zorg, met daarbij grote interesse 
in het behouden en optimaliseren van het fysiek 
functioneren en fysieke activiteit van patiënten 
met kanker.  ‹‹
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››BW’er IN HET BUITENLAND

››Xx

››BW’er IN HET BUITENLAND

››Jacqueline Hol
Opgegroeid op het platteland van Beneden-Leeuwen in een boerengezin, 

is mijn leven nooit saai geweest. Er waren altijd wel uitdagingen, die 

ik enthousiast ben aangegaan. Bewegen heeft hierbij altijd een heel 

belangrijke rol in gespeeld.

A
lhoewel het voor mijn 
familie en vrienden 
logisch was dat ik iets 
met beweging zou 

gaan studeren, had niemand op 
mijn middelbare school in die 
tijd (1987) van Bewegingswe-
tenschappen gehoord - toen nog 
de Interfaculteit Lichamelijke 
Opvoeding. Dat ik daarvoor hele-
maal naar Amsterdam zou gaan, 
was helemaal raar. Het werden 
vijf geweldige jaren met als afslui-
ting een fantastische stage bij het 
revalidatiecentrum Roessingh in 
Enschede. Tijdens de studie ben 
ik verliefd geworden op een man 
die op Curaçao woonde. Super 
enthousiast over mijn studie en 
blij met het behalen van mijn 
doctoraaldiploma, verhuisde ik in 
1992 naar Curaçao, waar ik steeds 
weer opnieuw zou moeten uitleg-
gen wat ik nu precies gestudeerd 
had. 
De volgende jaren zouden een 
uitdaging worden. Tussen 1992 
en 2006 heb ik anatomie- en 
fysiologieles gegeven op de lokale 
verpleegsteropleiding, ben ik tien 
jaar wetenschappelijk medewer-
ker geweest in een polikliniek 
voor hart- en longziekten, heb 
ik aerobicsles gegeven en veel als 
personal trainer gewerkt (voor 
personen met chronische aandoe-
ningen). In 2006 ben ik mijn ei-
gen praktijk begonnen (RAFANA, 
vernoemd naar mijn kinderen), 
waar ik met name mensen met 
chronische aandoeningen leerde 
door bewegen en educatie hun 
ziektebeeld zo optimaal mo-
gelijk te managen. Tussendoor 

getrouwd, moeder geworden van 
twee geweldige kinderen, geschei-
den en alweer ruim vijftien jaar 
met mijn huidige man samen. 

Mijn basisopleiding Bewegings-
wetenschappen, in combinatie 
met tien jaar werken op een poli-
kliniek voor hart- en longziekten 
en intussen ruim tien jaar erva-
ring met het trainen van mensen 
met een chronische ziekte, bood 
mij in 2008 de mogelijkheid om 
via de American College of Sports 
Medicine (ACSM) mijn certificaat 
klinische inspanningsfysiologie 
te behalen, alsook mijn certi-
ficaat Cancer exercise trainer. 
Mede hierdoor kon ik me in het 

lokale zorgregister inschrijven 
als bewegingsspecialist en ben ik 
aangesloten bij het wereldwijde 
‘exercise is medicine’-netwerk 
(gecertificeerd op hun hoogste 
level 3). Mijn opleidingen heb 
ik nog aangevuld met voedings-
certificaten en in 2018 ben ik 
gecertificeerd als Cardiac ReHab 
Professional (CCRP) bij de 
AACVPR (American Association 
for Cardiovascular and Pulmo-
nary Rehabilitation).
In 2008 zijn we in samenwerking 
met het lokale kankerfonds (Prin-
ses Wilhelmina Fonds) gestart 
met een oncologisch beweegpro-
gramma voor borstkankerpatiën-
ten en in 2010 zijn de eerste 

preventieve programma’s voor 
diabetes- en hartpatiënten vanuit 
de overheid van start gegaan. 
Inmiddels hebben we meer dan 
230 deelnemers gehad in dit pro-
gramma, in leeftijd variërend van 
20 tot 85 jaar, uit zowel hoge als 
lage sociaaleconomische klassen 
en van diverse afkomst (Cura-
çao, Zuid Amerika, Caribische 
eilanden, USA en Nederland). 
De hartrevalidatie is in 2014 
officieel geaccordeerd door de 
lokale verzekering en hartpatiën-
ten kunnen via hun cardioloog 
naar ons worden doorverwezen. 
Het programma wordt volledig 
vergoed. In 2017 zijn in totaal 235 
patiënten doorverwezen naar het 
programma; 190 kwamen opda-
gen en 138 patiënten hebben het 
afgemaakt. Een groot verschil met 
Nederland is dat op Curaçao de 
grootste risicofactor hypertensie 
is (en niet roken). 

Tussen 2008 en 2019 is RAFANA 
uitgegroeid tot een multidiscipli-
nair en multicultureel beweeg-
centrum waar we focussen op 
educatie, coachen, advisering op 
het gebied van beweging, gezonde 
voeding en stressmanagement 
met preventieve en curatieve 
doeleinden. Dit alles ter bevor-
dering van de gezondheid en 
kwaliteit van leven bij ouderen en 
personen met chronische aandoe-
ningen en ziekten. 
Intussen blijf ik het meisje met de 
paardestaart dat gymles geeft en 
hardloopt. 
In 2016 ben ik nog even terug ge-
weest op de 6e verdieping van de 
faculteit. Deze keer omdat mijn 
zoon ging studeren in Nederland 
en Bewegingswetenschappen was 
een optie. Hij heeft uiteindelijk 
gekozen voor medicijnen, maar ik 
was weer direct super enthousiast 
over de studie en zou het zo weer 
gedaan hebben.  ‹‹
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››De Esseda

Met je rolstoel op de rollerbank
Hoeveel vermogen kan iemand leveren in een rolstoel? En welke aandrijftechniek is daarbij het meest 

efficiënt? Hoe voorkomen we blessures in het dagelijks gebruik, de revalidatie en de sport? Deze vragen 

proberen we bij de afdeling Bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen 

(UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen te beantwoorden met onze nieuwe rolstoelergometer: de Esseda.

Door Rick de Klerk

D
e Esseda is een compu-
tergestuurde roller-
ergometer ontwikkeld 
door Lode in samen-

werking met professor Luc van 
der Woude en dr. Riemer Vegter 
van het UMCG. Het apparaat 
heeft twee rollen, één voor elk 
wiel, waarop een reguliere of een 
sport/racerolstoel geplaatst kan 
worden: een ‘slimme’ rollerbank 
voor de rolstoel. Hiermee kunnen 
we rolstoelgebruikers in hun 
eigen rolstoel meten terwijl ze 
stationair blijven, wat met name 
handig is wanneer we ook de 
kinematica, spieractivatie of de 
inspanningsfysiologie willen mee-
nemen. Op de roller-ergometer 
kan de gebruiker sturen en ac-
celereren en we kunnen direct de 
effectief geleverde kracht, arbeid 
en vermogen meten, voor ieder 
wiel afzonderlijk; een duidelijk 
voordeel ten opzichte van metin-
gen met de loopband.

De kracht (en bijbehorende 
timing en duwhoek) die de 
gebruiker levert, kunnen we dus 
ook direct meten. Deze wordt 
geregistreerd via een krachtsensor 
aan beide kanten van de ergo-
meter. Om de kracht precies te 
kunnen meten, moet de ergometer 
voor iedere nieuwe gebruiker en 
rolstoel gekalibreerd worden. De 
weerstand en traagheid worden 

gesimuleerd door een computer-
model dat de motoren (wederom 
één per kant) in de ergometer 
aanstuurt. Met deze opstelling kan 
iedere rolstoelgebruiker in een 
mechanisch realistische situatie 
getest worden. Als de gebrui-
ker (nog) niet erg belastbaar is 
(revalidatie), kunnen de motoren 
een deel van het werk overne-
men, maar voor bijvoorbeeld een 
aangepaste Wingate-test (sport) 
kunnen ze ook extra weerstand 
generen.

In het Worklab bij de afdeling 
Bewegingswetenschappen wordt de 
Esseda gebruikt om rolstoeltechniek 
en -afstelling te bestuderen. Op de 
ergometer kan men bijvoorbeeld 
met verschillende hoepelgroot-
tes rijden, waarbij tegelijkertijd de 
belangrijkste techniekparameters 
worden gemeten. De Esseda meet 
de effectieve kracht en de snelheid 
van de gebruiker. Hiermee kunnen 
we onder andere kijken welk deel 
van de hoepel iemand gebruikt 
(contacthoek), hoe vaak iemand 

duwt (duwfrequentie) en hoe het 
krachtverloop van een duw is. Door 
deze gegevens te combineren met 
informatie over de kinematica en 
de fysiologie, kan worden gekeken 
welke factoren bijdragen aan een 
efficiënte en niet-belastende propul-
sietechniek.

Eén van de vragen die de afdeling 
Bewegingswetenschappen al langere 
tijd bezighoudt, is: hoe leren men-
sen rolstoelrijden? Hiervoor doen 
we veelal longitudinaal experimen-
teel onderzoek waarbij mensen een 
aantal keer terug moeten komen 
naar het lab. Het is hierbij belangrijk 
dat de condities binnen én tussen 
proefpersonen gelijk zijn. Bij de 
loopband zou men hiervoor een 
sleepproef moeten uitvoeren en de 
weerstand moeten aanpassen met 
een pulley-systeem, maar bij de er-
gometer is het gewoon een kwestie 
van één parameter aanpassen! In 
combinatie met het gegeven dat 
mensen in hun eigen rolstoel kun-
nen rijden, maakt dit gebruiksge-
mak dat de ergometer ook inzetbaar 
is buiten het lab. Kortom, de Esseda 
biedt de bewegingswetenschapper 
een gestandaardiseerd en gebruiks-
vriendelijk platform om rolstoelge-
bruikers te testen en te trainen in 
het lab, de revalidatie en de sport, 
om hun rolstoel te optimaliseren 
maar ook om te adviseren omtrent 
de aandrijftechniek.  ‹‹

››HET APPARAAT
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››PROMOTIE

Dominique ten Haaf
Het voorkomen van spiermassaverlies met eiwitten bij fysiek actieve ouderen 

Het menselijk lichaam heeft meer dan 650 spieren. 40% van het lichaamsgewicht bestaat uit 

spiermassa. Deze spiermassa hebben we nodig om onze dagelijkse bezigheden goed uit te kunnen 

voeren. Ouder worden gaat gepaard met verlies van spiermassa, wat zorgt voor een verlies aan 

functionele capaciteit. Een fysiek actieve leefstijl en het consumeren van voldoende eiwitten kunnen 

dit verlies mogelijk opheffen. Dit is tot nu toe voornamelijk aangetoond in ouderen die al fragiel waren. 

Ik wilde weten of dit verlies van spiermassa, kracht en fysiek functioneren ook voorkomen kan worden 

bij vitale ouderen.

I
k liet in mijn onderzoek zien dat wanneer vitale 
ouderen al een voldoende eiwitinname heb-
ben, ze geen profijt hebben van het gebruik van 
eiwitsupplementen. Ik zag echter ook dat meer 

dan 50% van de fysiek actieve ouderen, namelijk 
Vierdaagse-lopers, de eiwitaanbevelingen niet halen. 
Daarnaast was de eiwitinname vaak scheef verdeeld, 
terwijl een meer gespreide inname van eiwitten bij 
de hoofdmaaltijden gerelateerd was aan een hogere 
wandelsnelheid. Ook liet ik zien dat door het verbe-
teren van de eiwitinname met eiwitsuppletie, het per-
centage spiermassa na twaalf weken groter werd dan 
bij deelnemers die placebosupplementen gebruikten. 
Tot slot zagen we dat het lopen van de Vierdaagse 
ook een positief effect had op de vitamine D-status in 
het bloed. Van de Vierdaagse-wandelaars heeft nog 
geen twee procent een tekort aan vitamine D. Bij de 
Nederlandse vijftigplussers is dit bijna veertig pro-
cent. Kortom, het lopen van de Vierdaagse en daarbij 
het verhogen van de eiwitinname kan wellicht ervoor 
zorgen dat vitale actieve ouderen een langer, gezond 
en onafhankelijk leven leiden door beter behoud van 
spiermassa.

Curriculum Vitae
Aan de Wageningen Universiteit behaalde ik in 
2013 mijn masterdiploma Nutrition & Health. Mijn 
afstudeerstage voerde ik uit bij het Radboudumc. 
Vervolgens ben ik mijn promotietraject gestart bij de 
afdeling Fysiologie van het Radboudumc, binnen het 
Radboud Institute for Health Sciences in Nijme-
gen. Hier ben ik op 5 april 2019 gepromoveerd met 
professor Maria Hopman als promotor en Thijs Eijs-
vogels als copromotor. Momenteel ben ik werkzaam 
als postdoc op de afdeling Fysiologie.

Dominique.tenHaaf@radboudumc.nl

‹ ‹  
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››VERSLAG VvBN SYMPOSIUM

Tinus Jongert - NPi - WoWijs
De eerste spreker bij de Interessegroep Bewegen en 
Gezondheid was Tinus Jongert, VvBN bestuurslid en 
één van de organisatoren van het VvBN symposium. 
Door het uitvallen van één van de sprekers, viel hij 
op het laatste moment in als spreker. Ondanks zijn 
korte voorbereidingstijd lukte het Tinus toch om 
een mooie en interessante presentatie neer te zetten 
over WoWijs, een project dat in Den Haag is gestart 
door een team waar Tinus ook deel van uitmaakt. Dit 
project heeft als doel om kinderen met overgewicht 
meer aan het sporten te krijgen en hen meer inzicht 
te geven in een gezonde levensstijl. Het zijn vooral 
kinderen uit gezinnen met een lage sociaal econo-
mische status en bij deze groep is het vaak moeilijk 
om het gedrag aan te passen. Het doel is om bewegen 
weer leuk te maken voor deze kinderen. Dit doen ze 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van exergames. 
Ouders worden hier ook bij betrokken via cursussen, 
maar het blijkt dat tegenwoordig het kind zelf veel 
meer invloed heeft en daardoor willen ze vooral bij 
de kinderen stimuleren om bewegen leuk te maken. 

Dr. Koen van der Swaluw - RIVM -  
De Beweegloterij 
Koen van der Swaluw is van het RIVM en hij heeft 
onderzoek gedaan naar de Beweegloterij. Veel mensen 
beginnen het nieuwe jaar met goede voornemens, 
maar maken deze niet waar. Daarom is de Beweeg-
loterij in het leven geroepen. Alle deelnemers stelden 
van tevoren doelen op, over hoe vaak ze in de week 
wilden sporten. De deelnemers werden in drie groepen 

ingedeeld. De controlegroep, die niet wist dat er een 
loterij was en dus puur uit zichzelf ging sporten. De 
eerste groep, die te horen kreeg dat er dertien weken 
elke week een loterij zou zijn. De tweede groep, die 
hetzelfde te horen kreeg als de eerste groep, alleen kreeg 
deze groep ook te horen dat de deelnemers na nog eens 
dertien weken kans maakten op een vakantie. De prijzen 
werden alleen uitgereikt aan de winnaar wanneer deze 
het doel van die week had behaald. Uit de resultaten 
blijkt dat wanneer zo’n prijs op het spel staat, mensen 
zich daadwerkelijk meer aan het doel houden.

Peter Keizers MSc - RIVM -  
Vervuilde voedingssupplementen 
Peter Keizers doet bij het RIVM onderzoek naar verbo-
den stoffen in voedingssupplementen, om beter inzicht 
te krijgen in welke voedingssupplementen schadelijk 

Interessegroep  
Bewegen & Gezondheid 

 
Door Dennis Tempelman
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zijn. Dit onderzoek wordt gedaan door een chemische 
analyse, waarbij een ‘fingerprint’ wordt gemaakt van 
een voedingssupplement. Deze ‘vingerafdruk’ kunnen 
ze dan vergelijken met al bekende stoffen, wat duidelijk 
maakt welke stoffen het supplement bevat. Het komt 
vaak voor dat fabrikanten verboden stoffen toevoegen 
en dit vermelden onder een andere naam, zodat het 
product legaal lijkt. Om te bepalen welke supplemen-
ten ze gaan onderzoeken, hebben ze zelf een zoek-
machine ontwikkeld die het internet afspeurt en kijkt 
welke supplementen op dat moment populair zijn.  

Janine Reitsema - NOC*NSF -  
Voedingssupplementen voor de gewone 
sportschoolganger?

Vitaminepillen bevatten vaak veel verschillende 
soorten vitamines in grote hoeveelheden, terwijl 
voor een gezond iemand zulke grote hoeveelheden 
helemaal niet nodig zijn. Een gezond iemand heeft 
bijvoorbeeld maar 1.5 mg vitamine B6 nodig, terwijl 
sommige pillen 21 mg bevatten. Ook zit er vaak 
vitamine C in deze pillen, omdat gezegd wordt dat 
vitamine C goed is voor je weerstand. Uit onderzoek 
blijkt echter dat vitamine C helemaal niet helpt wan-
neer je bijvoorbeeld verkouden wordt. Daarnaast zijn 
vitamine C en zink, wat wel helpt bij je verkoudheid, 
antioxidanten en die hebben een negatieve invloed 
op de trainingsadaptie – het is dus helemaal niet 
gunstig om hier heel veel extra van binnen te krijgen. 
Bij veel sporters wordt ook bicarbonaat, bakpoeder, 
gesuppleerd als zij veel lactaat produceren. Maar 
voordat bicarbonaat werkzaam is, moet men wel 28 
pillen slikken.

Prof. dr. Liselotte de Groot - Wageningen Uni-
versiteit - Voeding en Vitaliteit op Leeftijd
Liselotte de Groot maakt deel uit van een onderzoeks-
team dat tien jaar lang ouderen heeft gevolgd. Het 
team heeft puur gekeken naar de levensstijl van deze 
ouderen. Hieruit komt naar voren dat de combinatie 

van gezonde voeding en bewegen heel belangrijk is bij 
het voorkomen van chronische ziekten. Eén van de 
meest voorkomende klachten bij ouderen heeft te ma-
ken met de botten; ongeveer 900.000 ouderen hebben 
last van osteoporose en daarnaast zijn er elk jaar 90.000 
ouderen van boven de 55 jaar met een fractuur. Het is 
daarom heel belangrijk dat ouderen een goede botge-
zondheid hebben. Vitamine D speelt hier een grote rol 
bij, alleen produceren ouderen heel slecht vitamine D 
en daarom krijgen ze ook vitamine D via pillen. Ook 
is de spiergezondheid bij ouderen belangrijk. Bij veel 
ouderen treedt er sarcopenie op. Ook zijn oudere spie-
ren ‘minder gevoelig’ dan jongere spieren en daarom 
hebben ze extra stimuli nodig.

Dr. Willem Bossers - Lifelines - Biobank 
Lifelines
Willem Bossers is lid van het Lifelines-team. Het 
doel van Lifelines is om meer inzicht te krijgen in 
de gezondheid in Nederland. Bij dit project doen de 
drie noordelijke provincies mee. Bij de inwoners van 
deze provincies zijn verschillende biomaterialen en 
vragenlijsten afgenomen. Er is bij drie verschillende 
generaties data verzameld en in totaal zijn er onge-
veer 16.000 variabelen bij Lifelines. Onderzoekers 
kunnen bij Lifelines een aanvraag doen om gebruik 
te maken van bepaalde variabelen die zij nodig heb-
ben voor hun eigen onderzoek. ‹‹
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››PROMOTIE

Kelly Berghuis
Age-related changes in neural plasticity after motor learning

Tijdens veroudering treedt achteruitgang op in de hersenen. Zo is er bijvoorbeeld een afname van grijze 

en witte stof. Toch blijkt uit onderzoek dat ouderen in staat zijn om nieuwe motorische taken aan te 

leren. Hoe doen ouderen dit? Wat gebeurt in hun hersenen tijdens het motorisch leren? Zijn de neurale 

mechanismen bij ouderen anders dan bij jongeren? 

V
eel mensen denken dat het vermogen om 
nieuwe motorische vaardigheden aan te le-
ren achteruitgaat naarmate je ouder wordt. 
De resultaten van mijn proefschrift laten 

zien dat dit niet per se zo is. De mate van motorisch 
leren tijdens veroudering hangt af van de soort taak 
die getraind wordt. Sommige taken, zoals een visuo-
motorische volgtaak die ik in mijn proefschrift heb 
gebruikt, kunnen ouderen, ondanks een slechtere 
prestatie, net zo goed aanleren als jongeren. Hoe 
kan het dat ouderen nog zo goed nieuwe motorische 
taken kunnen aanleren, terwijl er achteruitgang in 
het brein plaatsvindt? Hier heb ik onderzoek naar 
gedaan door neurale mechanismen te meten met 
magnetische breinstimulatie (TMS) en hersenactivi-
teit en veranderingen in deze activiteit te meten met 
een beeldvormingstechniek (fMRI).

Uit mijn resultaten blijkt dat neurale mechanismen 
zoals veranderingen in corticospinale prikkelbaar-
heid, intracorticale inhibitie en het reguleren van 
corticale deactivatie in gebieden van het default 
mode network in de periode na de training waarin 
de geleerde taak wordt opgeslagen in het geheugen, 
anders zijn bij ouderen dan bij jongeren. Daarnaast 
laten ouderen tijdens het uitvoeren van de taak 
meer corticale en subcorticale activiteit zien. Dit zou 
kunnen betekenen dat ouderen, in vergelijking met 
jongeren, andere neurale strategieën gebruiken om 
te compenseren voor de structurele achteruitgang in 
het brein. Deze kennis zou gebruikt kunnen worden 
in de neurorevalidatie waarbij hersengebieden gesti-
muleerd worden om motorisch herstel te bevorderen.

Curriculum Vitae
Na mijn studie Bewegingswetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen ben ik in 2015 gestart 
met een Ms-PhD traject bij de afdeling Bewegings-
wetenschappen (UMCG, Rijksuniversiteit Gronin-
gen). Ik had hierbij prof. Tibor Hortobágyi en prof. 
Giacomo Koch als promotoren en dr. Inge Zijdewind 
als copromotor. Als onderdeel van mijn promotie-
traject heb ik zeven maanden gewerkt in het lab van 
prof. Giacomo Koch en dr. Marco Bozzali in Rome, 
Italië. Op 6 maart 2019 heb ik mijn proefschrift 
succesvol verdedigd. Sinds september 2018 ben ik 
bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen in 
Groningen werkzaam als junior docent.   
 

k.m.m.berghuis@umcg.nl

‹ ‹  
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››PROMOTIE

Marika Leving
Understanding the motor learning process in handrim wheelchair propulsion

Hoewel sommige motorische vaardigheden, zoals skiën of viool spelen, voor de meesten niet van 

levensbelang zijn, is er een scala aan vaardigheden, zoals lopen, die het vermogen hebben om onze manier 

van leven te definiëren. Wanneer het vermogen om te lopen verloren gaat als gevolg van trauma of een 

ziekte, moet de nieuwe vaardigheid van rolstoelaandrijving worden geleerd. Deze vaardigheid kan de sleutel 

tot onafhankelijkheid zijn, maar wanneer deze verwaarloosd wordt, kan het juist leiden tot sociale isolatie.

D
at een goed niveau van rolstoelvaardigheid 
gerelateerd is aan vele positieve aspecten, 
zoals betere kwaliteit van leven en hogere 
participatie, is door meerdere studies aan-

getoond. Maar hoe train je rolstoelvaardigheid? Hoe 
leren de patiënten met een dwarslaesie het nu tijdens 
de klinische revalidatie? Mijn resultaten laten zien 
dat variabel trainen effectief kan zijn voor het verbe-
teren van de efficiëntie van rolstoelrijden, maar dit 
bleek alleen als de variabiliteit werd aangeboden in 
de vorm van rolstoelbasketbal en niet op een lopende 
band middels het gebruik van visuele feedback op de 
aandrijftechniek.

Daarnaast liet mijn onderzoek zien dat patiënten met 
een recente dwarslaesie hun bewegingspatroon en 
efficiëntie niet verbeteren tijdens actieve klinische 
revalidatie. Betekent dat dat ze niks hebben geleerd? 
Niet per se, want hun piekvermogen werd wel 
beter. Verrassend genoeg waren de bovengenoemde 
uitkomsten niet verschillend tussen mensen met 
een recente dwarslaesie bij ontslag van revalidatie en 
ervaren rolstoelgebruikers. Het viel wel op dat de rol-
stoelen van de ervaren groep veel beter onderhouden 
en afgesteld waren. Een goede rolstoel is cruciaal, 
niet alleen voor het leren, maar ook om overbelasting 
van de schouders te voorkomen. Schouderpijn komt 
heel vaak voor bij rolstoelgebruikers. 

Mijn proefschrift beschrijft ook de verandering in 
schouderbelasting tijdens laag-intensief oefenen in 
gezonde deelnemers. De resultaten hiervan sug-
gereren dat de huidige klinische richtlijnen voor 
rostoelaandrijftechniek, die aanbevelen om de duw-
frequentie te verlagen, beter gespecificeerd moeten 
worden. Onze studie suggereert dat een extreem lage 
duwfrequentie een negatief effect kan hebben op de 
schouderbelasting.

Curriculum Vitae
In 2015 ben ik met een cum laude onderscheiding 
afgestudeerd aan de Master Human Movement 
Sciences aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Van-
wege een succesvolle publicatie van een onderzoeks-
artikel in een top-tien peer-review tijdschrift tijdens 
mijn masteropleiding, ontving ik een promotieplaats 
bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ik 
promoveerde op 17 april 2019 aan de Rijksuniversi-
teit Groningen, onder begeleiding van mijn promo-
tor prof. dr. Lucas van der Woude en de copromoto-
ren dr. Sonja de Groot en dr. Riemer Vegter.

m.t.leving@umcg.nl

‹ ‹  
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››VERSLAG VvBN-STUDENTENDAG 2018

Verlamming van de arm en hand is één 
van de voornaamste beperkingen die zich 
voordoet bij mensen die een beroerte heb-
ben gehad. Een veelgebruikte theorie ter 
verklaring van het gelimiteerde herstel van 
de armfunctie stelt dat dit komt door inter-
hemisferische onbalans. Hierdoor onder-
drukt de gezonde hemisfeer de prikkelbaar-
heid van de aangedane hemisfeer, met als 

gevolg dat motorisch herstel belemmerd wordt. De 
laatste drie decennia is veel onderzoek gedaan naar 
hoe herhaalde transcraniële magnetische stimulatie 
(rTMS) gebruikt kan worden om deze onbalans te-
gen te gaan en het motorisch herstel na een beroerte 
te bevorderen. Helaas is nog veel onduidelijk over 
welk type stimulatieprotocol het beste resultaat geeft 
en wat precies de onderliggende werkingsmechanis-
men zijn. Om hier meer inzicht in te krijgen, wordt 
therapeutische hersenstimulatie ook toegepast in 
experimentele beroertemodellen met dieren. Het 
nadeel hiervan is echter dat de gebruikelijke metho-
des om het sensomotorisch herstel te beoordelen, 
niet overeenstemmen met klinische uitkomstmaten. 
Om dit probleem aan te pakken is recentelijk een set 
aanbevelingen gedaan door de Stroke Recovery and 
Rehabilitation Roundtable, waarin wordt aangege-
ven dat het belangrijk is om kinematische analyses 
mee te nemen in de beoordeling van experimenteel 
beroerteherstel. De achterliggende gedachte is dat het 
zou kunnen helpen in het onderscheid maken tussen 
‘echt herstel’ en compensatie. Echt herstel verwijst 
naar het gebruik van originele bewegingspatronen 
voorafgaand aan het neurale letsel, en compensatie 
staat voor het gebruik van alternatieve bewegings-
patronen. Dit vraagstuk komt namelijk regelmatig 
terug in klinisch revalidatieonderzoek. 

Voor mijn afstudeerstage sloot ik aan bij een lopende 
studie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. 
Julia Boonzaier doet onder leiding van professor 
Rick Dijkhuizen onderzoek naar de effecten van the-

rapeutische rTMS op het herstel na een experimen-
tele beroerte in ratten. Naar mijn mening kon het 
wel eens interessant zijn om hier een kinematische 
analyse aan toe te voegen. Het uiteindelijke doel van 
mijn onderzoek was om functioneel herstel van de 
voorpoot na rTMS behandeling te kwantificeren met 
behulp van (nieuwe) kinematische en (standaard) 
kwalitatieve analyses.  

Methode
Negen ratten werden getraind in een reik- en grijp-
taak (single pellet reaching task) en verdeeld in drie 
rTMS behandelgroepen, namelijk: hoog frequente 
stimulatie van de aangedane hemisfeer (HF-rTMS;  
n = 3), laag frequente stimulatie van de gezonde he-
misfeer (LF-rTMS; n = 2), of een nepstimulatie mid-
den op het hoofd (sham; n = 4). De reik- en grijptaak 
is een veelgebruikte gedragstaak om de functiona-
liteit van de voorpoot te kunnen bepalen. Hierbij 
grijpt een rat door een gleuf van een doorzichtige 
doos naar een suikerpellet. Na de dieren zo’n twee 
weken getraind te hebben, waren ze vaardig in deze 
taak en werd het herseninfarct geïnduceerd. Dit werd 
gedaan gebruikmakend van een geïnjecteerde chemi-
sche verbinding die reageert met licht, waardoor we 
het bloed op een zeer lokale plek (sensomotorische 
schors) konden laten stollen. Gedurende het herstel 
van de beroerte waren de dieren gehuisvest in een 
verrijkte omgeving. Uit de literatuur blijkt namelijk 
dat dit een positief effect heeft op de hersenplastici-
teit en dat het herstelbevorderend is. In de praktijk 
betekent dit dat vier of vijf ratten samen in een grote 
kooi zaten met vervangbare speeltjes, waarvan we 
de opstelling twee keer per week veranderden zodat 
de dieren altijd wat nieuws te ontdekken hadden. 
De prestaties in de reik- en grijptaak werden voor 
de beroerte en op dag 3, 16 en 23 na de beroerte 
opgenomen met twee hogesnelheidscamera’s vanuit 
twee verschillende hoeken, frontaal en sagittaal. De 
filmpjes werden voor twee verschillende soorten 
beeld-voor-beeld analyses gebruikt: kinematisch 

Verbeteren van de armfunctie 
met breinstimulatie na een  

experimentele beroerte
Door Zanna Vanterpool

Tijdens de VvBN Studentendag op 18 november 2018 in Nijmegen werd de mondelinge 
presentatie van Zanna Vanterpool (Vrije Universiteit Amsterdam) door de jury als beste 

beoordeeld. Zij ontving daarvoor als prijs 100 euro en een oorkonde. De samenvatting van haar 
masteronderzoeksproject staat hieronder.
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en kwalitatief. In de kwalitatieve analyse, vanuit het 
frontale perspectief, werd de reik- en grijpbeweging 
opgedeeld in elf kleine componenten, waarbij elke 
component werd beoordeeld of deze er normaal 
uitzag, afwijkend was, of helemaal afwezig. In de 
kinematische analyse vanuit het sagittale vlak werden 
analoge markeringen van de gewrichten omgezet 
naar digitale positiedata om hiermee onder andere de 
bewegingsduur (MD), pieksnelheid (PV), Jerk (NJ) en 
gewrichtshoeken te berekenen, waarbij Jerk een maat 
is voor de ‘schokkerigheid’ oftewel geleidelijkheid van 
de beweging.
 
Resultaten
In dit onderzoek maakten we bij een succesvolle grijp 
het onderscheid tussen het laten vallen (PTB) en het 
opeten van een pellet nadat het gegrepen was (PTM). 
Voor de beroerte konden de ratten 30-35% van de 
pellets succesvol grijpen (Figuur 1). Direct na de 
beroerte (dag 3) was er een duidelijke toename te zien 
van het percentage pellets dat ze lieten vallen na het 
grijpen. Het belangrijkste resultaat van de kwalita-
tieve bewegingsanalyse is dat de dieren na de beroerte 
voornamelijk beperkingen toonden in de componen-
ten met een draaibeweging. Uit deze analyse bleek 
ook dat de HF-rTMS groep het meeste herstelde 
richting de waardes van de nulmeting (Figuur 2). Het 
belangrijkste resultaat van de kinematische analyse 
was dat we zowel een verslechtering (dag 3) als een 
verbetering (dag 16 en 23) konden meten van de be-
wegingsduur, pieksnelheid, Jerk en ellenboogextensie 
(Figuur 3). Uit deze analyse bleek echter dat er geen 
effect was van rTMS.

Discussie
Voor zover ons bekend was de huidige studie de eerste 
om kwalitatieve en kwantitatieve analyses te gebrui-
ken om het herstel na een experimentele beroerte, in 
combinatie met een rTMS-behandeling, te kwantifice-
ren. Onze resultaten suggereren dat rTMS een positief 
effect zou kunnen hebben op de fijne motoriek, maar 
weinig effect op de grovere reikbeweging. 
Dat de resultaten van de twee analyses niet overeen-
komen, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
ze een te verschillend uitgangspunt hebben. Zo is de 
kwalitatieve analyse subjectief, gericht op zowel het 
reiken als het grijpen en worden hierin alleen succes-
volle pogingen geanalyseerd. De kinematische analyse 
daarentegen is objectief, maar richt zich alleen op het 

reikgedeelte van deze taak en hierbij kunnen ook mis-
lukte pogingen worden meegenomen. Het is daarom 
aan te raden om de kinematische analyse nog verder 
uit te breiden naar een meer geïntegreerde benadering 
van de reik- en grijpbeweging. Ondanks de dubbelzin-
nige effecten van rTMS op functioneel herstel, laten 
onze bevindingen wel de potentie van kinematische 
analyse zien voor verfijnde beoordeling van (verande-
ringen in) motorische beperkingen bij ratten. Het feit 
dat deze motorische beperkingen overeenkomen met 
de beperkingen die mensen laten zien na een beroerte, 
geeft aan dat het model dat we gebruikt hebben een 
goed model is. Deze methode kan uiteindelijk bijdra-
gen aan een betere afstemming van preklinisch en 
klinisch onderzoek. 

Dankwoord
Ik wil graag Rick Dijkhuizen bedanken voor een plekje 
in zijn lab en Julia Boonzaier en Huub Maas voor de 
prettige begeleiding. ‹‹

Figuur 1. Drie verschillende typen successcores per groep. PTM = pellet to mouth, 
PTB = pellet to box, Total = totale succes (PTM+PTB).

Figuur 2. De som van elf bewegingscomponenten. Hoe lager de 
score, hoe normaler de beweging eruit ziet. 

Figuur 3. Jerk voor en na de beroerte. De Jerk van de reikbewe-
ging neemt toe direct na de beroerte (dag 3) en neemt daarna 
weer af
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››HOE IS HET NU MET

››Anja Heida
Mijn studie Bewegingswetenschappen heb ik in maart 1991 afgerond, met het prettige idee dat ik 

meteen een baan had; in die tijd was dat geen vanzelfsprekendheid. Mede door de docentenopleiding 

die ik als onderdeel van mijn bij elkaar verzamelde pakket had gevolgd, had ik zelfs keuze. Graag 

neem ik jullie mee in de afwegingen die ik tijdens mijn studie heb gemaakt en hoe mijn werkzame 

bestaan er tot nu toe uit heeft gezien.

Keuzes tijdens studie en 
werk
In mijn eerste jaar van de (toen 
nog) IFLO heb ik sterk getwij-
feld of ik wel door wilde gaan 
met deze studie. Tijdens het vwo 
dacht ik lange tijd naar de ALO 
te gaan. Ziekte deed mij anders 
besluiten, namelijk de IFLO. Uit-
eindelijk heeft deze heroriëntatie 
in het eerste jaar geleid tot het 
samenstellen van een vakkenpak-
ket bij diverse universiteiten; VU, 
UvA, Leiden, Utrecht. Niet altijd 
de gemakkelijkste weg, maar 
uiteindelijk wel met een mooi 
breed profiel voelde ik mij meer 
een gezondheidswetenschapper, 
met een sterke belangstelling 
voor preventie en onderwijs, dan 
bewegingswetenschapper.
De rode draad in mijn opleiding 
en daarna ook in mijn banen 
is het opleiden en ontwikkelen 
van studenten en professionals 
binnen zorgcontext. Ik deed 
dat als docent in het HGZO, 
docentenopleider van paramedici 
tot eerstegraads docent, uitgever, 
trainer/coach/manager in zorg-
instellingen, ontwikkelaar van 
congressen en e-learning. Met 
inmiddels zo’n dertig jaar werk-
ervaring en talrijke organisaties 
en functies verder, ben ik sinds 
enige tijd werkzaam bij uitgeverij 
Bohn Stafleu van Loghum. Een 
uitdagende bedrijfstak, waarbij 
mijn focus op dit moment ligt op 
het ontwikkelen van educatieve 
materialen voor (para)medici in 
opleiding. Boek, digitaal, boek & 
digitaal; hoe kunnen we inhoud 

waarmee de eindtermen wor-
den gedekt, zodanig aanbieden 
dat de student van nu hiermee 
voldoende wordt uitgedaagd en 
geholpen!? 

Bewegingswetenschappen 
als basis, maar me blijven 
ontwikkelen is een must!
De inhoud van mijn studie komt 

goed van pas! Uiteraard aan-
gevuld met extra opleidingen: 
bedrijfsopleidingskunde, ma-
nagementopleiding, opleiding tot 
coach, klantgericht innoveren, et 
cetera. Leren op de werkplek zelf 
vind ik van onschatbare waarde 
en dat betekende ook wel weer 
eens het besluit te wisselen van 
werkgever, om zodoende weer 

verder uitgedaagd te worden. 
Naast mijn inhoudelijke bagage 
is het als uitgever van belang een 
netwerk te hebben en te onder-
houden. In dat netwerk kom ik 
regelmatig FBW-ers tegen, die 
bijvoorbeeld bijdragen aan titels 
als Anatomie in vivo, Arbeid en 
gezondheid, Inleiding in de Bio-
statistiek, Inspanningsfysiologie, 
oefentherapie en training, Vorm 
en beweging. Maar denk ook aan 
de vertaling van de anatomische 
atlassen (Sobotta, Prometheus); 
stuk voor stuk bijzondere produc-
ten om als bewegingswetenschap-
per op de markt te brengen! 

Werk, en verder? 
Werk heeft een belangrijke plaats 
in mijn leven. Maar gelukkig heb 
ik ook andere rollen (partner, 
moeder, dochter, vriendin, zus) 
en hobby’s. Na lange tijd dicht 
bij de VU te hebben gewoond, 
ben ik via Rotterdam in Woerden 
terechtgekomen. Een prima plek 
om te wonen met opgroeiende 
(en inmiddels uitvliegende) kin-
deren en heerlijk centraal tussen 
diverse grote steden. Centraal 
ook vanwege zorgtaken in zowel 
Drenthe als in Limburg. Je kunt 
er lekker lopen met je hond, er is 
een streekmarkt op zaterdag en 
dat combineer ik met een bezoek 
aan de bibliotheek. Filmhuis, 
muziek, beetje sporten … ‹‹

anjaheida@hetnet.nl 
www.linkedin.com/in/anjaheida/ 
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››DOKTER DINIS

››Dinis Reis Miranda
Er zijn nogal wat studenten die Bewegingswetenschappen gaan 

studeren omdat ze zijn uitgeloot voor Geneeskunde. Sommigen gaan 

na het behalen van hun diploma als bewegingswetenschapper aan het 

werk. Bij anderen blijft het kriebelen. Zij besluiten al tijdens de studie 

Bewegingswetenschappen of na het behalen van hun diploma toch 

Geneeskunde te gaan studeren, omdat ze nu eenmaal dokter willen worden. 

In deze nieuwe rubriek vertelt een aantal van hen welke overwegingen een 

rol speelden bij hun keuze en of ze als arts nog iets hebben aan de studie 

Bewegingswetenschappen. Het spits wordt afgebeten door Dinis Reis 

Miranda die in 1992 begon met Bewegingswetenschappen. 

D
iep in mijn hart wist ik 
dat ik Geneeskunde wil-
de doen, maar de kans 
op uitloting was groot. 

Ik woonde in een klein dorpje 
tussen Groningen en Delfzijl, maar 
toch heb ik me in Amsterdam 
ingeschreven; bij uitloting van 
Geneeskunde kon ik Bewegings-
wetenschappen gaan doen… En 
daar heb ik nooit spijt van gekre-
gen. Twee jaar later ben ik alsnog 
ingeloot bij Geneeskunde. Uit pure 
passie heb ik Bewegingsweten-
schappen gewoon afgemaakt. 

Nu ben ik anesthesioloog-inten-
sivist in het ErasmusMC. Ik werk 
voor 60% op de Intensive Care en 
voor 40% op de traumahelikopter. 
Op de IC ben ik betrokken bij het 
gebruik van hart-longmachines 
bij ernstig hartfalen of longfalen. 
Daar gebruik ik mijn kennis van 
de inspanningsfysiologie nog 
regelmatig: deze patiënten aan de 
hart-longmachine laten we 
wakker worden en mobiliseren 
we over de gang; iets wat uniek is 
in Nederland. Dit doen we samen 
met een inspanningsfysioloog, 
Jeroen Mollinger, die hiervoor 
op de IC is aangenomen. Met 
echo meet hij de glycogeenvoor-

raden van de spier en de Cross-
Sectional Area. Dan zien we mooie 
trainingseffecten nadat we deze 
patiënten aan de hart-longmachine 
hebben laten lopen. Dat is echt 
bijzonder: tijdens ziekte (en vooral 
tijdens opname op de IC) raak je 
ontzettend katabool, dus om in die 

situatie trainingseffecten te krijgen, 
is geweldig. 

Toen ik werd ingeloot, heb ik 
niet echt getwijfeld of ik Genees-
kunde moest gaan doen. Ik heb wel 
getwijfeld of ik niet gewoon zou 
moeten stoppen met Bewegings-

wetenschappen. Eigenlijk heb ik 
doorgezet vanwege de gezelligheid 
op de faculteit en uit passie voor de 
fysiologie. En daar heb ik nu nog 
veel plezier van. Ik denk gemak-
kelijker vanuit de fysiologie dan 
collega’s en mijn onderzoeksvaar-
digheden heb ik vooral opgedaan 
bij Bewegingswetenschappen. 
Voor mij heeft de combinatie van 
beide studies echt gewerkt. Ik zou 
aan iedereen die twijfelt om te 
switchen, aanraden om gewoon de 
combinatie te proberen, stoppen 
kan altijd nog.

Aangezien mijn vader ook arts 
was, wist ik wel een beetje hoe 
mijn leven als arts zou zijn, maar 
ik had geen flauw idee hoe mijn 
leven als Bewegingswetenschapper 
eruit zou zien. Nu heb ik dat wel: 
mijn vrouw, Sandra Verschoof, 
heeft ook Bewegingswetenschap-
pen gedaan, dus ik kan het nu goed 
vergelijken. Sandra werkt tijdens 
de reguliere uren en ik werk veel 
in onregelmatigheidsdiensten, 
waardoor ik vaker ’s avonds en ’s 
nachts weg ben. Daarnaast ga ik 
geregeld naar een congres in het 
buitenland. Sandra werkt tussen de 
32 en 36 uur, ik tussen de 40 en 60 
uur per week. Het gezin draait dus 
echt op haar. 

Als ik nu weer voor die keuze zou 
staan, zou ik proberen een dagje 
met iemand mee te lopen. Zowel 
met een bewegingswetenschap-
per als met een arts. Het is geen 
gemakkelijke vraag, een dagje 
meelopen, want hoewel iedereen 
het ontkent, loop je meestal toch in 
de weg. Maar soms heb je mazzel 
en kan het wel. Dan kun je je een 
beetje een beeld vormen van hoe 
het zal zijn na je studie. Al is dat 
natuurlijk ook weer onwijs afhan-
kelijk van met wie je meeloopt… 
Al met al ben ik blij met mijn 
keuze en heb ik de mooiste baan 
van de hele wereld! ‹‹

anjaheida@hetnet.nl 
www.linkedin.com/in/anjaheida/ 
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››VERSLAG VvBN SYMPOSIUM

Dr. Annemarie de Witte, dr. Rienk van der 
Slikke - Haagse Hogeschool - The real ‘Super 
Humans’ in wheelchair sports

In rolstoelsporten is de rolstoel nog relatief on-
derontwikkeld in vergelijking met het materiaal 
in valide sporten. In het onderzoek ‘de perfecte 
sportrolstoel’ werd de zoektocht gestart naar de 
beste interactie tussen atleet en rolstoel om tot een 
optimale prestatie te komen. Een rolstoel moet 
namelijk niet alleen goed aansluiten bij het lichaam 
van de atleet, hij kan ook afgestemd worden op de 
specifieke kwaliteiten en functie van de atleet in het 
veld. Het proces is begonnen met het gebruik van 
videoanalyse om alle handelingen in de context van 
de omgeving van de atleet vast te leggen. Hiermee 
konden de meest frequente handelingen in een 
wedstrijd worden bepaald om tot een uitkomstmaat 
te komen. Het bleek dat versnellingen en draaiingen 
heel belangrijk zijn in het rolstoelbasketbal. Er werd 
een sensorsysteem ontwikkeld dat deze bewegingen 
goed kan vastleggen. Met een accelerometer in de 
wielen en een complex algoritme kunnen nu alle 
bewegingen van atleten in het veld gemeten worden. 
Om de perfecte sportrolstoel te kunnen vinden, zijn 
verschillende bestaande testen gecombineerd om een 
test te creëren die het beste de capaciteiten van de at-
leet in zijn rolstoel vastlegt. Met deze test kunnen de 
parameters van de stoel optimaal afgesteld worden. 
Het blijkt dat het verhogen van de zitting negatieve 

effecten heeft op de prestatie en dat het verlagen van 
de zitting een hogere gemiddelde snelheid oplevert, 
maar een lagere maximale snelheid. Dit laat zien dat 
je altijd moet zoeken naar een optimum, passend 
bij de wensen van een atleet. De laatste stap is de te-
rugkoppeling naar de atleet. Als wetenschapper kun 
je ontzettend veel data verzamelen, maar een atleet 
moet er wel wijs uit kunnen worden. Er is gezocht 
naar de essentie van de bevindingen om het waarde-
vol te maken voor de atleet. Op dit moment worden 
de belangrijkste uitkomstmaten grafisch gepresen-
teerd, zodat de atleet inzicht krijgt in zijn prestatie en 
zichzelf kan blijven verbeteren.

Dr. Olivier de Hon - Dopingautoriteit -  
Genetische doping, een stand van zaken
Al sinds het ontstaan van sport zijn mensen op zoek 
naar mogelijkheden om zichzelf, toegestaan en il-
legaal, te verbeteren. Een redelijk nieuwe techniek 
hierin is de genetische doping. Genetische doping 
is het introduceren van lichaamsvreemd DNA dat 
prestatiebevorderend kan zijn. De huidige methoden 
van gendoping/gentherapie maken gebruik van een 
vector, een onschadelijk gemaakte ziekteverwerker, 
om een stukje naakt DNA te introduceren. Deze vec-
tor verspreidt zich als een virus door het hele lichaam, 
waarna het DNA de eiwitsynthese in gang zal zetten. 
Gendoping kan enorme en langdurige effecten heb-
ben. Zo kan één injectie van EPO-bevorderend DNA 

Interessegroep Sport
Door Roosmarijn Brenninkmeijer
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tot wel zeven jaar effect hebben op de EPO-productie. 
Op dit moment zijn er geen gevallen bekend van gen-
doping in de sport. Gendoping is de eerste techniek 
waarin de Dopingautoriteit actie heeft ondernomen 
vóór problemen zichtbaar werden. Een groot pro-
bleem van gendoping is de opsporing, omdat DNA in 
principe lichaamseigen is, is het niet terug te vinden 
met testen. Er zijn verschillende technieken in ontwik-
keling die de subtiele verschillen tussen lichaamseigen 
en lichaamsvreemd DNA moeten gaan opsporen. 

Prof. dr. Hans Christer Holmberg -  
Mid Sweden University - Cross country skiing, 
a demanding sport
Cross country skiing is one of the most demanding 
endurance sports. Competitions vary from 12-minute 
races (4 x 3 min sprint) to 2-hour races (a 50 km race) 
in which athletes employ a variety of techniques. 
Together with the hilly terrain, cold environment and 
often moderate altitude, this poses a physiologically 
challenging sport. Athletes impose effort on both 
arms and legs and an excellent coordination between 
extremities is necessary for the best performance. 
The optimal technique is chosen by an athlete based 
on speed and incline. During races many transitions, 
about 100 to 150 in a 2-hour race, between techni-
ques take place. A fairly new technique called ‘double 
poling’ has been shown to allow for a 25% increase 
in power, due to the optimal utilisation of the whole 
body. Collaboration between researchers, coaches and 
athletes has led to new insights in the limits of human 
performance. Research has shown just how high 
the oxygen uptake in cross country skiing is, higher 
than in almost all other endurance sports. Research 
has helped develop an optimal training regime in 
which athletes train approximately 90 hours per 

week, of which 70% is skiing. Movement analysis can 
be employed to refine and polish techniques. There 
is a long-standing tradition of researchers working 
closely together with coaches and athletes to improve 
training, progress and techniques. 

Emiel Custers - Nederlandse Handboog Bond -  
Het leveren van een topprestatie in de hand-
boogsport 

Optimaal presteren in handboogschieten is afhan-
kelijk van vele factoren. De prestatie van een atleet 
wordt bepaald door fysieke, mentale en technische 
kwaliteiten. Talent voor handboogschieten is voor 
25% afhankelijk van motor skills en voor 75% van 
mentale kwaliteiten. In een training schiet je gemid-
deld 250 tot 300 schoten, wat fysiek zeer belastend is 
vanwege de 24 kilogram trekkracht die een handboog 
opwekt. Tijdens de competitie schiet je veel minder 
vaak, maar dan is juist de mentale belasting erg zwaar. 
Voor een schot heb je over het algemeen 40 seconden 
de tijd. 57% van een schot heb je tijd om na te den-
ken, waardoor je makkelijk fouten maakt. De juiste 
dingen denken is heel belangrijk en dat is dus ook 
waar de Nederlandse ploeg veel op traint. Voordat 
een atleet zijn boog aanspant, moet hij het moment 
om te schieten hebben gekozen om in de laatste fase 
van het aanleggen niet meer te twijfelen. Shot analysis 
en movement analysis worden in de handboogploeg 
gebruikt om de techniek van de atleten te verbeteren. 
Tijdens een schot worden de lijnen van botten en 
spieren in het lichaam bekeken om verbeterpunten 
voor stabiliteit te zoeken. Om de balans en hou-
ding te optimaliseren wordt met een krachtplaat 
de drukverdeling onder de voeten bepaald. Zo kan 
de wetenschap bijdragen aan het optimaliseren van 
prestaties.‹‹  
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(Com)passie vaak goed voor topsporters
Door dr. Lieke Schiphof-Godart

Dankzij hun passie voor de sport besteden topsporters met plezier jaren van hun leven aan trainen en wedstrijden. Teveel 
van deze passie, ofwel een obsessie, kan echter negatief uitpakken [1]. Topsporters ondervinden veel druk om te preste-
ren, en velen zijn perfectionisten die niet tevreden zijn met minder dan goud [2].

Mental toughness is belangrijk om staande te blijven in de woelige 
wereld van de topsport. Mentaal weerbare sporters beschikken over meer 
zelfvertrouwen en motivatie dan mentaal zwakkere tegenstanders; ze 
kunnen beter omgaan met stress en afleiding [3]. Ook zij krijgen echter 
regelmatig met negatieve gevoelens te maken. 
Om daar goed mee om te kunnen gaan, is zelfcompassie nodig. Dit 
houdt in dat sporters niet negatief oordelen over hun eigen prestaties 
en dat zij begrip voor zichzelf tonen wanneer ze falen [4]. Sporters die 
teleurstellingen kunnen accepteren, zijn beter bestand tegen wedstrijd-
stress, blijkt uit recent onderzoek. Ook blijkt dat zelfcompassie en 
mentale weerbaarheid tegenstrijdig lijken, maar in werkelijkheid goed 
samen gaan. De combinatie van beide helpt sporters namelijk om met de 
spanning om te gaan die onlosmakelijk met topsport is verbonden [4].
Zelfcompassie is, net als mentale weerbaarheid, aan te leren. Wed-
strijdsporters tonen bijvoorbeeld meer mededogen met zichzelf 

wanneer hun teamgenoten dit ook doen [5]. Het is dus nuttig om te 
werken aan een positief motivatieklimaat waarin topsporters zich 
gesteund weten in tijden van tegenslag en begrip hebben voor hun 
eigen zwaktes. Dit kan helpen om vervolgens sterker weer aan de 
start te verschijnen. ‹‹ 

Referenties
[1] Vallerand, R. J., Salvy, S. J., Mageau, G. A., Elliot, A. J., Denis, P. L., Grouzet, F. M., & 
Blanchard, C. (2007). On the role of passion in performance. J. Person., 75(3), 505-534
[2] Stoeber, J. (2011). The dual nature of perfectionism in sports: Relationships with 
emotion, motivation, and performance. Int. Rev. Sport Exerc. Psy., 4(2), 128-145.
[3] Jones, G. (2002). What is this thing called mental toughness? An investigation of elite 
sport performers. J. Appl. Sport Psy., 14(3), 205-218
[4] Wilson, D., Bennett, E. V., Mosewich, A. D., Faulkner, G. E., & Crocker, P. R. (2019). 
“The zipper effect”: Exploring the interrelationship of mental toughness and self-compas-
sion among Canadian elite women athletes. Psy. Sport Exerc., 40, 61-70
[5] Crozier, A. J., Mosewich, A. D., & Ferguson, L. J. (2019). The company we keep: 
Exploring the relationship between perceived teammate self-compassion and athlete self-
compassion. Psy. Sport Exerc., 40, 152-155

››  WETENSWAARDIGE WETENSCHAP

VvBN Proefschriftprijs
Door Thijs Tankink

De kandidaten voor de VvBN Proefschriftprijs waren dit jaar Elmar Kal, Stephan van der Zwaard en Nienke ter Hoeve. Bij de 
jurering werd gekeken naar de originaliteit, betrekking op de bewegingswetenschappen, de kwaliteit van de methoden en de 

kwaliteit van de resultaten.

Het proefschrift van Elmar Kal heeft betrekking op de revalidatie na CVA 
en kijkt of de interne focus verandert in een externe focus. Daarnaast 
worden er aanbevelingen gedaan voor motorische leerstrategieën in de 
praktijk. Stephan heeft in zijn proefschrift gewerkt aan technologische 
ontwikkelingen om fysiologische factoren op een niet-invasieve manier in 
kaart te brengen. Ook heeft hij gekeken naar hoe spieren zich aanpassen 
tijdens een trainingsprogramma met zowel duur- als sprinteigenschappen. 
Nienke heeft revalidatieprocessen van hartpatiënten onderzocht en geke-
ken of deze nog verder geoptimaliseerd kunnen worden. Ze onderzocht of 
extra leefstijlcoaching helpt om meer te bewegen en kwam tot de conclusie 
dat vooral face-to-face coaching met behulp van een stappenteller de 
meest gunstige invloed had. 

Nadat de genomineerden hun proefschrift netjes binnen de 5 minuten 
spreektijd hadden gepitcht, kon het publiek zijn of haar winnaar door-
geven. Nadat de jury in beraad was gegaan, bleek dat zowel de jury als 

het publiek dezelfde winnaar hadden gekozen, namelijk Stephan van 
der Zwaard! Nienke ter Hoeve en Elmar Kal eindigden respectievelijk 
op plek twee en drie.
Allemaal van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie.‹‹ 
 

››VERSLAG VvBN SYMPOSIUM

Winnaar Stephan van der Zwaard staat te shinen in het midden, Nienke ter 
Hoeve en Elmar Kal zijn ook blij met hun prijzen. VvBN-voorzitter Frans 
Steenbrink en juryvoorzitter Ruud Selles (rechts op de foto) feliciteren de win-
naars.
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››BW’er AAN HET WERK

››Doris van der Laan
Van 2002 tot 2006 studeerde ik met veel plezier 

Bewegingswetenschappen aan de VU. Mijn afstudeerrichting was Sport 

Biomedisch. Als kind wou ik altijd al het liefste in de topsport werken en 

mijn moeder vertelde me dat ik vroeger de vraag wat ik wilde worden, 

beantwoordde met ‘Bij Oranje werken!’ Dat die wens jaren later is 

uitgekomen, had ik toen nog niet durven dromen.

T
oen ik klaar was op de 
VU was ik nog vrij jong 
en ik wilde nog wel lan-
ger studeren; ik vond het 

studentenleven leuk en kon dat 
goed combineren met voetballen 
op hoog niveau. Ik besloot om 
in Utrecht de verkorte opleiding 
Fysiotherapie te gaan doen. Fysio-
therapie had me altijd al gefas-
cineerd en tijdens mijn praktijk-

stage bij de KNVB keek ik altijd 
jaloers naar de fysiotherapeuten 
die daar alle profvoetballers aan 
het revalideren waren. 

Na drie jaar fysiotherapie-oplei-
ding begon ik in 2009 te werken 
als fysiotherapeut, bij het Sport 
Medisch Centrum Amsterdam, 
waar ik ook stage had gelopen. Het 
is een groot centrum met mooie 

faciliteiten waar we veel (top)
sporters zien. Op het SMC Am-
sterdam komen veel hockeyers en 
veel collega’s zitten in de staf van 
een hockeyclub of een nationaal 
team. In 2012 werd ik gevraagd 
om fysiotherapeut te worden van 
Amsterdam Dames 1, een uitda-
ging die ik graag aanging. Het was 
geweldig om bij een topsportteam 
in het begeleidingsteam te werken. 

Dat jaar werden we landskampi-
oen, een prachtige ervaring. Ik ben 
drie jaar fysiotherapeut geweest 
van Amsterdam Dames 1 en 
begon geleidelijk aan steeds meer 
inspanningsfysiologische taken te 
doen voor hockeyteams. Ik testte 
teams op conditie en snelheid en 
werd uiteindelijk gevraagd om als 
inspanningsfysioloog te werken 
bij Jong Oranje Dames en Heren. 
Na een paar jaar mocht ik met het 
Nederlands Dames Elftal op trip 
naar Brazilië en Argentinië. Mijn 
taak was om het gebruik van een 
gps-systeem te implementeren bij 
het team. Ik viel met mijn neus in 
de boter, want ik mocht dat jaar 
ook nog mee naar Singapore en 
Londen.  
Ik vind het heel gaaf om met het 
team mee te mogen op trip; je 
werkt met z’n allen naar een doel 
toe en de euforie die je ervaart als 
dat dan lukt, is prachtig. We zijn 
in 2017 in eigen land Europees 
kampioen geworden en in 2018 
werden we Wereldkampioen in 
Londen. 

Inmiddels zijn we aan het werken 
richting de Olympische Spelen in 
Tokyo, met nog een paar mooie 
toernooien daaraan voorafgaand. 
Mijn werkzaamheden bestaan 
uit het afnemen van testen en 
het monitoren van de belasting. 
Ik werk ook nog steeds voor de 
nationale jeugdteams van de 
hockeybond, -16 t/m -21, waarbij 
ik vier keer per jaar testen uitvoer. 
Daarnaast ben ik de helft van 
de week werkzaam op het SMC 
Amsterdam als fysiotherapeut 
en manueel therapeut. De combi 
vind ik heel erg leuk. Op het SMC 
kan ik mensen helpen, bij de hoc-
keybond werk ik in de topsport 
en werken we met z’n allen kei-
hard aan een gouden medaille. De 
combinatie van bewegingsweten-
schappen en fysiotherapie is voor 
mij de ideale combi geweest. ‹‹ 
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››Ewout Jaspers
Na het afronden van mijn master Bewegingswetenschappen in Groningen 

in 2014, kreeg ik de kans om voor zes maanden te gaan werken als 

onderzoeksassistent bij de University of Essex in Colchester, Engeland. 

Floor Hettinga, een van mijn masterbegeleiders, was kort daarvoor in 

Colchester aan de slag gegaan. Ik had toen nog geen idee dat deze weg 

me uiteindelijk naar Schotland zou leiden om als analist te werken voor de 

Schotse gezondheidsdienst.

T
ijdens mijn bachelor en 
master aan de Rijksuni-
versiteit Groningen deed  
ik een onderzoeksproject  

naar het leren aandrijven van hef-
boomrolstoelen. Bij de University 
of Essex had ik de kans om verder 
te gaan met onderzoek naar rol-
stoelen, ditmaal naar het effect 
van krachttraining op hand- 
cycling. Tegen het einde van de 
zes maanden had ik het gevoel 
dat ik nog wel wat langer wilde 
ervaren hoe het was om in het 
buitenland te wonen.

Werken voor de publieke sector 
had me altijd al aangesproken. 
Eén van de functies waarvoor 
ik als bewegingswetenschapper 
dacht in aanmerking te komen, 
was de functie van information 
analyst in de National Health 
Service (NHS). Ik reageerde 
op advertenties in het gehele 
Verenigd Koninkrijk en kreeg een 
uitnodiging om op sollicitatie-
gesprek te komen in Edinburgh, 
Schotland.

Ik besloot een dag van tevoren 
met de trein naar Edinburgh te 
reizen en wist toen ik er aankwam 
meteen dat ik daar wilde wonen. 
En gelukkig kreeg ik na mijn 
sollicitatiegesprek een baan aan-
geboden als information analyst 
bij de NHS Scotland.

De NHS is de gezondheidsdienst in 
het Verenigd Koninkrijk, volledig 
betaald uit publiek geld en gratis 
voor de gebruiker. Net als in veel 
andere Westerse landen hebben ze 
in Schotland en in de rest van het 
Verenigd Koninkrijk moeite om 
de zorg betaalbaar te houden. Om 
beter inzicht te krijgen in het func-
tioneren van de NHS produceert 
de organisatie waarvoor ik werk 
statistiek over het presteren van 
de NHS en de gezondheid van de 

bevolking van Schotland. De orga-
nisatie heet Information Services 
Division (ISD) Scotland en is een 
soort van Centraal Bureau voor de 
Statistiek voor de gezondheidssta-
tistiek in Schotland. 

Toen ik begon bij de organisatie, 
werkte ik vooral aan jaarlijkse en 
kwartaalverslagen over de vacci-
natiegraad bij kinderen. Tegen-
woordig ben ik verantwoordelijk 
voor wekelijkse en maandelijkse 

verslagen over hoeveel en hoe 
snel patiënten worden gehol-
pen bij de spoedeisende hulp. 
Daarnaast werk ik veel samen 
met de Schotse overheid en de 
verschillende regio’s in Schotland 
en ik lever een bijdrage aan het 
beantwoorden van vragen vanuit 
het Schotse parlement. 

Hoewel ik bij mijn huidige werk 
geen bewegingswetenschappelijk 
onderzoek doe, heb ik wel veel 
aan mijn studie. Het analytisch en 
methodologisch denken en ook 
de ervaring met programmeren 
in Matlab heeft me veel geholpen 
met R en JavaScript. 

Al met al is mijn plan om iets 
langer te ervaren hoe het is in het 
buitenland te wonen, uit de hand 
gelopen; ik woon alweer bijna vijf 
jaar in deze mooie stad en het 
verbaast met niet als ik niet meer 
wegga uit het prachtige Schot-
land. ‹‹ 

››BW’er IN HET BUITENLAND

Ewout over Edinburgh: "Ik woon alweer bijna vijf jaar in deze mooie stad en het verbaast met niet als ik niet meer
wegga uit het prachtige Schotland."
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Marieke Fix
‘Ik ga nooit de wetenschap in.’ Hoewel ik de studie een groot interessant fenomeen vond, ging ik na 

mijn studie Bewegingswetenschappen aan de VU met dat motto aan de slag in het onderwijs. Ik kwam 

terecht op een sportopleiding aan het mbo, waar ik praktijk en theorie gaf, en ik werd coach van een 

groep studenten.

E
r ging een wereld voor mij open; ik 
was nog nooit op een (v)mbo geweest 
en had geen idee wat daar speelde. 
Inmiddels, na zo’n twaalf jaar, is het 

mij duidelijk dat dit onderwijs niet alleen een 
heel leuke doelgroep in huis heeft, maar ook 
nog eens serieus bezig is met het opleiden van 
beroepskrachten in een voortdurend veran-
derend werkveld. Krachtige verbindingen met 
de beroepspraktijk, hardwerkende docenten 
én studenten kwam ik tegen. Maar het meest 
werd ik gegrepen door de jongeren die zich 
niet thuis voelden op het mbo. Die afhaakten, 
te kort kwamen en zichzelf daar de schuld van 
gaven; ze voelden zich mislukt en waren vaak 
al afgegleden naar de laagste niveaus.

Nooit zal ik de student vergeten die tegen me 
zei: “Mevrouw, let maar niet op mij, ik kan 
toch niks.” Later kwam ik erachter dat hij semi-
professioneel MMA-vechter was en bovendien 
geld verdiende als DJ. Ik bleef me bezighouden 
met de vraag waarom zoveel talentvolle jon-
geren (met name in de praktische leerwegen) 
zichzelf zo weinig waard vonden. Was dat het 
resultaat van ons geroemde onderwijs, waar ik 

me altijd zo thuis had gevoeld? Ik kon me er 
niet bij neerleggen. 

Landstede, het ROC waar ik werk, worstelde in 
die tijd met de aantallen jongeren die voortij-
dig stopten met hun opleiding. Er werd voor 
deze jongeren een programma opgezet ter 
ondersteuning en omdat ik mijn ambitie niet 
onder stoelen of banken had gestoken, werd ik 
gevraagd om als onderzoeker aan dit project 
mee te doen. Ik stapte in deze rijdende trein, 
niet wetende waar het eindstation zou zijn. 
Al gauw werd duidelijk dat ik erop zou kunnen 
promoveren en ik heb geen enkele seconde ge-
twijfeld. Dit was mijn kans om deze studenten 
en de mbo-onderwijscontext (waar verrassend 
weinig onderzoek naar gedaan wordt, vergele-
ken met bijvoorbeeld het primair onderwijs) in 
de wetenschap een plek te geven. 

Ik werd buitenpromovendus aan de Univer-
siteit van Twente en deed het onderzoek in 
deeltijd, naast mijn baan bij het ROC en in 
mijn vrije tijd en vakanties. In 2018 ben ik ge-
promoveerd op het proefschrift ‘The football 
stadion as classroom’. Al tijdens mijn pro-

motietraject kwam ik in contact met Greetje 
Timmerman, hoogleraar op de Rijksuniver-
siteit Groningen, die onderzoek deed naar 
buitenschools leren voor mbo-jongeren. Bij dit 
project werd een postdoc gezocht om het on-
derzoek uit te voeren. Met ondersteuning van 
beide werkgevers lukte het om het proefschrift 
op aanvaardbare termijn af te ronden (ik nam 
mijn stukken mee op huwelijksreis). Ik ben 
daarna als postdoc aan de slag gegaan bij het 
onderzoeksproject naar programma’s voor 
mbo-jongeren die niet meer naar school gaan. 
Ook deze functie doe ik naast mijn baan in het 
ROC en ik ontmoet inspirerende docenten en 
studenten die in de buitenschoolse contexten 
werken aan ontwikkeling van talenten en 
dromen. 

Ik ben getrouwd met Karin, een wiskundedo-
cent, met wie ik ook mijn passie voor sport 
deel. Toch praten we niet het hele weekend 
over studenten, tenminste… dat proberen 
we! Wat betreft mijn motto, dat heb ik laten 
varen. Ik ben inmiddels een blije wetenschap-
per én een praktijkmens, voor mij een gouden 
combinatie. ‹‹

››DE POSTDOC
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››VERSLAG VvBN SYMPOSIUM

Arno Heg - Ministerie van Defensie - Fysiek 
en mentaal fit in een complexe conflictom-
geving
Arno Heg is Fieldlabmanager bij Trainingsgenees-
kunde en Trainingsfysiologie bij het Ministerie van 
Defensie. Hij vertelde hoe je militairen moet trainen 
om te voldoen aan de enorme hoeveelheid eisen 
die aan hen gesteld worden. De 11e Luchtmobiele 
brigade (11LMB) moet wereldwijd snel inzetbaar 
zijn in verschillende extreme gebieden. Om hieraan 
te kunnen voldoen, moet een gericht trainings-
schema opgezet worden. Hierbij is de beginsituatie 
erg belangrijk. Alleen personen die een bepaalde 
mate van fitheid bezitten, hebben kans om het zware 
programma met succes en zonder negatieve effecten 
te doorlopen. Tijdens het eerste deel van de training 
moet de fitheid snel omhoog naar het niveau ‘opera-
tioneel gereed’. Dit wordt gedaan door de belasting 
te verhogen, zowel fysiek als mentaal. Deze brigade 
moet in 7 tot 20 dagen wereldwijd inzetbaar zijn. In 
die korte periode moeten de militairen getraind wor-
den voor de specifieke situatie, het niveau ‘missiege-
richte inzetbaarheid’. Na de missie kan de mate van 
fitheid weer dalen naar het gereedheidsniveau. De 
training wordt zo ingericht dat de kans op fysieke of 
mentale problemen klein blijft. Dit is belangrijk voor 

de militair zelf, maar ook voor Defensie. Zij steken 
immers geld in deze opleiding en een hoog slagings-
percentage is noodzakelijk. Heg legde duidelijk uit 
wat nodig is om een training af te stellen op de eisen 
van Defensie en dat er veel factoren zijn waarnaar 
gekeken moet worden.

Drs. Eric Mol - Onderzoeksraad voor Veilig-
heid - Fysieke aspecten van brandweerwerk; 
balanceren tussen gezondheid en prestatie 
Eric Mol is onderzoeker bij de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid in Den Haag. Hij legde uit dat brand-
weerlieden altijd paraat moeten staan en daarom 
altijd fit moeten zijn. De ene dag gebeurt er niks en 
de andere dag moeten zij meerdere keren uitruk-
ken. De omstandigheden zijn een zware aanslag op 
hun gezondheid, bijvoorbeeld door rook en giftige 
dampen. Ook de kleding van brandweerlieden heeft 
nadelen. De kleding beschermt erg goed tegen hitte 
van buitenaf, maar tegelijkertijd kunnen zij hun 
eigen warmte niet kwijt. Dit alles heeft impact op 
het cardiovasculaire systeem. Als voorbeeld werd de 
brand op de Nederlandse heide genoemd, afgelopen 
zomer tijdens een hittegolf. Bij verschillende tempe-
raturen horen verschillende tijdsduren waarbinnen 
men veilig milde of zware arbeid kan verrichten. 

Interessegroep Arbeid 
Door Jacob Koster
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Door de hitte en doordat de brandweerlieden te lang 
door werkten, vielen sommigen gewoon om. Dit was 
mede te wijten aan het pak. De Nederlandse brand-
weer heeft geen speciaal pak voor natuurbranden; de 
pakken waren veel te isolerend en men raakte snel 
oververhit. In de Verenigde Staten hebben ze meer 
ervaring; ze dragen speciale pakken die genoeg isole-
ren voor een natuurbrand en tegelijkertijd licht zijn. 
Hierdoor kan men langer doorgaan. Vervolgens is in 
Nederland onderzoek gedaan naar een nieuw pak dat 
zowel licht als redelijk isolerend is. Uiteindelijk is dit 
pak door een brigade in de praktijk getest. De reacties 
waren erg positief. De brandweerlieden konden beter 
en gemakkelijker hun werk doen en ondervonden 
minder hinder van het pak.

Dr. Pieter Coenen - Amsterdam UMC - Stenen 
sjouwen is geen fitness 
Dr. Pieter Coenen is senioronderzoeker bij de afde-
ling Sociale Geneeskunde. Hij heeft onderzoek ge-
daan naar de levensverwachting van mensen met een 
fysieke baan en mensen met een niet-fysieke baan. 
Iedereen weet dat fysieke activiteit gezond is, maar 
volgens dit onderzoek hebben laagopgeleide mensen 
met een fysiek beroep een lagere levensverwachting 
dan hoogopgeleiden met een kantoorbaan. Dit noemt 
hij de ‘Fysieke activiteit paradox’. Het blijkt dat fysieke 
activiteit tijdens het werk niet hetzelfde effect heeft 
als sport in de vrijetijd. Tijdens het werk ben je fysiek 
bezig, maar het is niet genoeg belasting om de fitheid 
te vergroten. Tijdens sporten in de vrijetijd ga je wel 
tot het uiterste en word je fitter. Veel laagopgeleiden 
gaan na hun werk niet meer sporten, omdat ze de 

hele dag al bezig zijn geweest. Bovendien denken zij 
gezond bezig te zijn, maar ze eten wel vaker een vette 
hap of ze roken een sigaret. Waarschijnlijk hebben 
zij hierdoor meer kans op hart- en vaatziekten. Het 
onderzoek toont aan dat de activiteit tijdens het werk 
ongezond is, want er is rekening gehouden met onge-
zonde factoren als roken of drinken. Dit betekent dus 
dat veel mensen slecht bewegen, bijvoorbeeld met een 
verkeerde houding of te hoge belasting. Er is wel meer 
onderzoek nodig, want de data zijn verzameld aan de 
hand van vragenlijsten die men zelf moest in vullen.

Peter Wemmers - Royal IHC - Fit for Work & 
Future bij Royal IHC
Werkers in de scheepsbouw hebben een fysiek zware 
baan, waardoor zij eerder last kunnen krijgen van 
klachten. Om de gezondheid te waarborgen, onder-
neemt Royal IHC verschillende acties. Het verzuim-
beleid wordt aangepakt en mensen die verzuimen, 
worden persoonlijk en op maat geholpen. Mensen die 
echt versleten raken en hun werk niet meer volhou-
den, kunnen worden omgeschoold. Vaak denken 
mensen die al dertig jaar hetzelfde doen, dat ze niet 
veel anders kunnen, terwijl dit volstrekt niet waar 
is. Door stimulatie kunnen zij dit ook ontdekken en 
zo gezonder werken. De Royal IHC Academy biedt 
werknemers trainingen en opleidingen aan. Dit is on-
derdeel van het werk en hoeft niet in de vrije tijd. Ook 
stimuleren collega’s elkaar door elkaar kennis te laten 
maken met hun sport of hobby. Zo kunnen mensen 
invloed hebben op elkaars gezondheid. Dit alles zorgt 
ervoor dat de gezondheid van de werknemers wordt 
gewaarborgd. ‹‹
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››Tryntje Albada
Sinds februari 2015 ben ik werkzaam bij gemeente de Fryske Marren. Als 

je mij aan het eind van mijn studie had gezegd dat ik hier de komende 

jaren zou werken, zou ik je wellicht verbaasd hebben aangekeken, maar 

toch is het waar. En ik werk er met veel plezier.

I
n 2014 ben ik na een mooie 
studententijd met een 
afstudeerstage in de UK 
afgestudeerd als bewegings-

wetenschapper aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. Na een reis 
door Amerika ben ik in de pen 
geklommen, op zoek naar een 
baan. Wat ik precies wilde, wist 
ik niet. Wat ik wel wist en ook in 
elke sollicitatiebrief schreef: ‘Ik 
ambieer een functie waarbinnen 
ik de kwaliteit van leven voor 
mensen met een aandoening/
beperkingen (direct/indirect) kan 
verbeteren’. Ook wilde ik graag 
eerst in de praktijk aan de slag en 
zo kwam het sociaal domein van 
de gemeente op mijn pad. Sinds 
2015 zijn gemeenten vanuit de 
Wet Maatschappelijke Onder-

steuning verantwoordelijk voor 
het ondersteunen van mensen 
met een beperking, mensen met 
psychosociale problemen, en van 
ouderen om zo lang mogelijk 
thuis te kunnen wonen en te 
participeren in de maatschappij. 
Uitgangspunt hierbij is zelfred-
zaamheid. Wat kan iemand zelf 
nog doen? Wat kan de omgeving 
doen? En waar heeft iemand hulp 
nodig en hoeveel? Gemeenten 
moeten er namelijk voor zorgen 
dat inwoners ondersteuning 
krijgen wanneer zij niet zelf kun-
nen voorzien in hun hulpvraag. 
Gemeente de Fryske Marren heeft 
een multidisciplinair wijkteam 
ingericht om met inwoners in 
gesprek te gaan en gedegen 
onderzoek te doen naar de 

hulpvraag. Naast het contact met 
inwoners is er ook veel contact 
met betrokken ketenpartners 
zoals revalidatiecentra, huisartsen 
en andere hulpverleners. Doel is 
de situatie van inwoners helder 
te krijgen om tot een passende 
oplossing voor de hulpvraag te 
komen. Vanuit mijn studie heb 
ik veel inhoudelijke kennis over 
(medische) beperkingen en dit 
is goed toepasbaar in mijn werk. 
Daarnaast zijn ook de onder-
zoeksvaardigheden en het kri-
tisch en analytisch benaderen van 
problemen in deze functie van 
belang. Het is niet per definitie 
een functie voor een bewegings-
wetenschapper, maar voor mij 
een mooie startersfunctie. 
Na een aantal jaren dit werk te 

hebben gedaan, miste ik wel de 
diepgang van wetenschappelijk 
onderzoek. Vanuit die behoefte 
ben ik mijn werk gaan combine-
ren met een functie als junior on-
derzoeker bij huisartsgeneeskun-
de UMCG. Dit onderzoeksproject 
is gericht op anderhalve lijnszorg, 
een zorginnovatie, waarbinnen 
het leveren van de beste zorg voor 
patiënten de ambitie is. In eerste 
instantie was ik verantwoordelijk 
voor de praktische uitvoering, 
maar gedurende het project 
ben ik voor alle facetten van het 
onderzoek (mede)verantwoorde-
lijk geworden, waardoor het echt 
mijn project is geworden! Het 
onderzoek zit op dit moment in 
een afrondende fase en de resul-
taten lijken positief. We hopen 
op een vervolgsubsidie zodat ik 
er een promotietraject van kan 
maken, met als uiteindelijk doel 
om inzicht te krijgen in de doel-
matigheid, (kosten)effectiviteit en 
optimalisatie van deze wijze van 
zorg zodat het ook elders in het 
land toegepast kan worden. 
Na vijf jaar binnen het wijk-
team wilde ik graag een nieuwe 
uitdaging aangaan; ik ben met de 
gemeente in gesprek gegaan over 
de mogelijkheden. Met wat extra 
scholing en mijn met werkerva-
ring en onderzoeksvaardigheden 
gevulde rugzak ga ik vanaf juni 
aan de slag als kwaliteitsmede-
werker sociaal domein. Binnen 
deze functie zal ik me onder 
andere bezighouden met het 
signaleren en analyseren van 
knelpunten in bestaand beleid, 
het implementeren van beleid, 
het adviseren en trainen van 
medewerkers en het ontwikkelen 
en actualiseren van processen en 
methoden. Het sociaal domein is 
een interessant terrein waarbin-
nen ik mezelf de komende jaren 
nog goed kan ontwikkelen - 
hopelijk in combinatie met een 
promotietraject. ‹‹

››BW’er AAN HET WERK
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››HOE IS HET NU MET

››Ellen Ophoff
Het was ergens in het voorjaar van 2007 dat ik met de blauwe VU-koker onder de arm de Faculteit 

Bewegingswetenschappen verliet. Trots en opgelucht, maar tegelijk doemde daar ook het zwarte gat. 

Wat moest ik nu gaan doen? Wat doen Bewegingswetenschappers eigenlijk na hun afstuderen? 

O
nderzoek doen trok me 
wel, maar het was even 
zoeken naar een plek. 
Tot ik via mede FBW-er 

Janneke een baan bij het Diabetes 
Fonds kreeg aangeboden op de 
afdeling Kennis en Onderzoek. 
Daar had ik volop contact met 
onderzoekers en deed ik heel 
veel kennis op over diabetes. Een 
bijzonder fijne organisatie om je 
eerste werkervaring op te doen!

Na vijf jaar (en twee kinderen 
verder...) wilde ik meer van 
de wereld zien. Ik maakte de 
overstap naar Pink Ribbon, dat 
in zwaar weer verkeerde en waar 
orde op zaken moest worden 
gesteld. Maar uiteindelijk was 
het meer van hetzelfde, dus ik 
stond al gauw weer open voor een 
nieuwe uitdaging.

Die vond ik in 2014 in het OLVG. 
Het ziekenhuis stond op het punt 
van fuseren met het St. Lucas  
Andreas Ziekenhuis in West en 
combineerde dat met het imple-
menteren van een ziekenhuis-
breed EPD (Elektronisch Patiën-
ten Dossier). Een megaproject, 
waarbij ik als applicatiespecialist 
en trainer de mensen van de OK 
mocht trainen. Een geweldige tijd 
vol dynamiek, middenin de fusie 
en onder grote tijdsdruk. Ik vond 
het fantastisch. Dit was mijn plek! 

En gelukkig is het dat nog steeds. 
Nu als projectmanager, waarnaast 
ik in oktober ook nog gestart ben 
met een post-master Klinische 
Informatica in Eindhoven. Het 
is fijn om weer te studeren en dit 
meteen te kunnen toepassen in 
mijn werk. Ik hoop door deze 
studie nog meer te kunnen bij-
dragen aan het bij elkaar brengen 
van de ICT en de collega’s op de 
werkvloer.

En daarnaast? Met Matthias en 
onze drie kinderen woon ik nog 
steeds in Amsterdam en ben ik 
(als de studie het toelaat) in de 
crossfit box te vinden. Met heel 
veel plezier denk ik terug aan de 
studietijd.

En, wat doen Bewegingsweten-
schappers na hun afstuderen?  
Echt van alles. Overal kom je ze 
tegen!  ‹‹
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'State of the art' draagbare ademgasapparatuur

Zeer flexibel inzetbaar in het lab en daarbuiten 
Gevalideerd over een zeer groot bereik: van rustmetingen tot de VO2max van topatleten 
Reeds in gebruik bij onder andere: VUmc Revalidatie, Rijndam Revalidatie, KNVB SMC, Philips Research 

cosmed.com/wearit

www.procarebv.nl

1
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6
7

8

1 | Vicon 
3D Bewegingsanalyse

2 | Cortex Ademgasanalyse 
Zowel vast als mobiel 

3 | Actigraph
Activity Monitoring

4 | EMG (Pico/Wave Plus)
Draadloos EMG, incl. 
accelerometers en optioneel 
memory

5 | IMeasureU
Inertial voor zowel ruwe data als in 
combinatie met Vicon Nexus

6 | CMAX
2D bewegingsanalyse incl. 
krachtplaat en EMG

7 | AMTI
Zeer nauwkeurige krachtplaten

8 | MicroFET
Handheld dynamometer, 
incl. of excl. software

Bezoek onze website 
voor meer info!

Specialist in beweging
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Waarom zou iemand die gezond leeft evenveel zorgpremie moeten betalen als iemand die rookt, 
drinkt en een sedentair leven leidt? Is dit niet oneerlijk tegenover mensen die bewust gezond leven?

Wij zijn Fitsurance, een team bestaande uit twee 
masterstudenten en een promovendus Bewegingswe-
tenschappen (VU Amsterdam). Het team is ontstaan 
tijdens de cursus ‘Ondernemerschap in bewegingswe-
tenschappen’. Ons idee is om de zorgpremie afhanke-
lijk te maken van leefstijl; mensen met een gezonde 
leefstijl kunnen korting krijgen op hun zorgpremie. 
Tevens maakt de focus op leefstijl, en niet op bijvoor-
beeld gezondheidsstatus, het mogelijk om genetische 
variatie uit te sluiten. Leefstijl zal worden vastgesteld 
aan de hand van fysieke activiteit maar ook met een 
gezondheidscheck. 
 
De prevalentie van veel ziekten (waaronder diabetes, 
hart- en vaatziekten en het metabool syndroom) en 
gezondheidsklachten zijn grotendeels afhankelijk 
van leefstijl. Het doel van Fitsurance is om mensen 
via periodieke gezondheidstesten vroegtijdig te 
attenderen op hun gezondheidsstatus en zo nodig 
leefstijlinterventies aan te bieden. Het vroegtijdig op-
sporen van indicatoren van ziekten en passende actie 
ondernemen kan veel ziekten in de kiem smoren, veel 
leed voorkomen en zorgkosten besparen. Het huidige 
verzekeringsstelsel veranderen is echter erg hoog 
gegrepen en niet haalbaar zonder een sterk netwerk 
binnen zorgverzekeraars.  
 
Net als de prevalentie van de reeds genoemde ziekten, is 
kortdurend ziekteverzuim ook afhankelijk van leefstijl. 
Mensen die twee keer per week sporten, zijn 25% 
minder absent op werk in vergelijking met hun seden-
taire collega’s. Daarnaast kan ziekteverzuim door lage 
rugpijn verlaagd worden met zo’n 50% door eenvoudige 
trainingsregimes, bestaande uit stretchoefeningen en 
oefeningen met het eigen lichaamsgewicht. 

Hierin zagen wij een markt, en wij besloten ons te 
richten op het verlagen van ziekteverzuim binnen 
bedrijven. Binnen deze constructie krijgen werknemers 
gratis een gezondheidscheck aangeboden door de werk-
gever, en ze ontvangen vervolgens gepersonaliseerd 
voedings- en bewegingsadvies. Ziekteverzuim kent ook 
een sociaal aspect; wanneer een werknemer zich geen 
onderdeel van het bedrijf voelt, meldt deze persoon 
zich sneller ziek. Dit sociale aspect tackelen wij door 
het creëren van een platform dat wordt gefaciliteerd via 
een innovatieve mobiele applicatie. Via de app kunnen 

medewerkers bijvoorbeeld lunchwandelingen en hard-
loopgroepen organiseren en daarmee de sociale cohesie 
verhogen. Een aanzienlijk gedeelte van ziekteverzuim, 
waaronder burn-out, is voornamelijk toe te schrijven 
aan mentale klachten. Tijdens de gezondheidschecks en 
in de app is er daarom veel aandacht voor het psycho-
sociale aspect van een gezonde leefstijl. Daarnaast geeft 
de applicatie ‘gezondheidsreminders’ en een duidelijk 
overzicht van alle gemeten parameters (en hoe deze 
zijn veranderd in de tijd). Voornamelijk door deze 
veelzijdige app onderscheiden wij ons van soortgelijke 
bedrijven in de markt.

Door de algehele gezondheidsstatus van werknemers 
te verhogen, zal het ziekteverzuim afnemen. Andere 
beoogde resultaten zijn een verhoging van de werk-
productiviteit, duurzame inzetbaarheid en vrolijkere 
werknemers, gekarakteriseerd door een verlaging van 
het aantal depressies en burn-outs, en een verhoogde 
kwaliteit van leven. 

Dit initiatief besloten we te presenteren aan de Neder-
landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
en zij besloten onze subsidieaanvraag voor de zoge-
naamde ‘Take-off grant’ te honoreren. Wij waren hier 
erg blij mee en besloten ons eigen bedrijf op te richten, 
genaamd Fitsurance (een combinatie van Fit en Insu-
rance). Dit alles doen wij tijdens onze studie. 

Dat is natuurlijk lastig, maar de hoeveelheid plezier en 
kennis die wij hieruit halen is onbetaalbaar. Ons advies 
aan andere studenten met een goed idee is dan ook: 
proberen kan nooit kwaad! Wij hopen in de toekomst 
zoveel mogelijk bedrijven te bereiken met ons initiatief. 
Wij zijn sociale ondernemers en hanteren bewust een 
lage prijs zodat elk bedrijf ons in kan huren. ‹‹

 
www.fitsurance.nl

Fitsurance: Student & Ondernemer
Door Tommie Koppens en Stef Beijk

››STUDENTENPAGINA

Het Fitsurance-team: Stef Beijk (links), Sauvik Das Gupta 
en Tommie Koppens.
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››VERSLAG VvBN SYMPOSIUM

Niek Klunder, Birgit Kaman, Laurien Bellens 
- PULSE Racing team - Competition to create 
super humans
Het PULSE Racing team is een team van studenten 
van de VU Amsterdam en de TU Delft. Dit team 
streeft ernaar om mensen met een dwarslaesie 
mobiliteit en vitaliteit terug te geven. Dit wordt 
gedaan door een bijdrage te leveren aan de ontwik-
kelingen omtrent functionele elektrostimulatie. Met 
Functional Electrical Stimulation (FES) worden via 
oppervlakte-elektrodes op de huid korte elektrische 
stroompjes naar de zenuwen geleid, om actieve be-
wegingen aan te sturen. FES zorgt voor veel positieve
effecten op (spier)fysiologisch gebied. Het doel van 
het PULSE Racing team is uiteindelijk: meedoen aan 
de Cybathlon en daar te strijden voor het podium. 
Om dit doel te bereiken, trainen de atleten elke week 
en wordt telkens gekeken op welke manieren de fiets 
verbeterd kan worden. Er moet bij de atleten worden 
toegewerkt naar een hoog vermogen plus een lage 
vermoeidheid om de beste resultaten te behalen. Om 
de Cybathlon te bereiken en mee te doen voor het 
podium, moeten veel verschillende puzzelstukjes sa-
menvallen. Door fietsen met FES en ook de trainin-
gen door te ontwikkelen, wil het PULSE Racing team 
Super Humans creëren. 

Prof. dr. Thomas Janssen - Vrije Universiteit - 
Doping in de revalidatie: vriend of vijand?
Een doel in de revalidatie is het verbeteren van de 
functionaliteit van mensen met een fysieke beper-
king. Dit wordt onder andere bereikt door het verbe-
teren van kracht en de vaardigheden in het dagelijks 
leven. Maar levert deze revalidatie met intensieve 
therapie en krachttraining wel het optimale effect? 
Tegenwoordig worden de revalidatieprocessen ver-
kort en dit resulteert níet in het optimale effect. Om 
ervoor te zorgen dat de revalidatie wél een optimaal 
effect bereikt, zou in de revalidatie gebruik gemaakt 
kunnen worden van doping, zoals anabole steroïden. 
Doping zorgt zowel met als zonder krachttraining 
voor een toename in kracht en spiermassa. Doping 
zou dus voor een optimaal effect in de revalidatie 
kunnen zorgen. Toch wordt doping in de revalida-
tie weinig gebruikt, misschien door de eventuele 
bijwerkingen of het slechte beeld van doping. Om 
anabole steroïden te gebruiken in de revalidatie is 
nog niet voldoende bewijs voor of tegen; het is nog 
niet duidelijk of doping kan worden gezien als vriend 
of vijand. Volgens prof. dr. Thomas Janssen zou het 
zeker als vriend in de revalidatie gezien kunnen 
worden. 

Interessegroep  
Revalidatie

Door Meike Stob
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Dr. Jarry Porsius - Erasmus MC, Xpert Clinic 
& Havard Medical School - De kracht van 
placebo-effecten in de klinische praktijk
Om de behandeluitkomsten in de klinische praktijk 
te optimaliseren, spelen communicatie, behandel-
informatie, positieve of negatieve verwachtingen en 
de mindset een belangrijke rol. Ook een placebo is 
belangrijk; een medicijn zonder werkzaam ingrediënt.  
Een placebo maakt onderscheidt tussen contextuele 
en specifieke genezing. Behandelaars in de klini-
sche praktijk zouden voordelen uit een placebo 
kunnen halen en om het concept goed te kunnen 
gebruiken, moeten ook de andere zaken kloppen. Er 
moet dus goede communicatie zijn, met duidelijke 
behandelinformatie voor de patiënt. Heeft de patiënt 
positieve verwachtingen, dan zal het effect van de 
placebo groter zijn. Maar heeft de patiënt té positieve 
verwachtingen, dan zal hij misschien aan het einde 
van de behandeling teleurgesteld kunnen worden. 
Verwachtingsmanagment is dus zeer belangrijk voor 
een optimaal resultaat. 

Dr. Gerdienke Prange-Lasonder - Roessingh 
Research and Development - Ondersteuning 
voor herstel: gebruik van robotica ter verbe-
tering van handfunctie
Revalidatie is er om de zelfstandigheid van mensen 
te vergroten. Zo ook bij mensen met handfunctie-
problemen. Om de handfunctie te ondersteunen bij 
alledaagse taken is er een draagbare soft-robotische 
handschoen in ontwikkeling. Deze handschoen kan 
mensen met handfunctieproblemen ondersteunen, 
maar kan ook gebruikt worden om de handfunctie te 
verbeteren met oefeningen. In een aantal experimen-
ten was te zien dat gebruikers zeer positieve gebrui-
kerservaringen hebben. Verder beïnvloedt alleen al 
het aan hebben van de soft-robotische handschoen de 
handfunctie positief. Toch heeft deze soft-robotische 
handschoen ook een nadeel. De functionele taken 
worden door de gebruikers langzamer uitgevoerd. 
Maar de gebruikers zijn positief over de ervaringen. 

Een hybride toepassing van soft-robotische hand-
schoen is dus veelbelovend, en kan van mensen 
met handfunctieproblemen weer een Super Human 
maken. 

Bram Sterke MSc - Erasmus MC, TU Delft 
Motekforce Link - De GYRO, een adaptieve 
draagbare balanstrainer
Na een beroerte of dwarslaesie wordt het valrisico 
groter. Het is dus belangrijk om bij de revalidatie 
balanstrainingen te doen, om dit valrisico te verklei-
nen. Robotica kan bij de revalidatie helpen. Huidige 
robotica zijn gelimiteerd, doordat ze verbonden zijn 
aan de vaste wereld. In het GYRO-project wordt ge-
werkt aan gyroscopische actuatoren die geïntegreerd 
worden in apparaten die op het lijf gedragen kunnen 
worden. Met deze gyroscopische actuatoren kunnen 
momenten worden opgewekt op bepaalde delen van 
het lichaam. Met deze momenten kan de houding 
van een patiënt ondersteunt of verstoord worden. 
Hierdoor dragen deze gyroscopische actuatoren bij 
aan balanstrainingen of het trainen van alledaagse 
activiteiten. Verder kunnen deze gyroscopische 
actuatoren ervoor zorgen dat mensen niet meer val-
len met de fiets of het kan perturbaties bij ouderen 
voorkomen. ‹‹ 
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››  Roderick Voordouw

Actueel
Ik werk als medisch personal trainer en docent 
binnen m’n eigen bedrijf Fitness Science. Dagelijks 
begeleid ik mensen met verschillende aandoeningen 
op het gebied van training en voeding. Denk hierbij 
aan mensen met leefstijlgerelateerde aandoeningen 
als diabetes mellitus type 2 of hart- en vaatziekten, 
maar ook revalidatie voor mensen die een CVA heb-
ben doorgemaakt of zijn geopereerd. Daarnaast ben 
ik freelance inspanningsfysiologie- en trainingsleer-
docent bij diverse particuliere opleidingsinstituten 
voor fysiotherapeuten en sportprofessionals. 

Andere bezigheden
Uiteraard houd ik me in m’n vrije tijd bezig met 
fitness en krachttraining. Goed voorbeeld doet goed 
volgen, dus ik vind het belangrijk dat ik ook goed 
voor m’n eigen gezondheid zorg. Verder houd ik 
van rijden in de cabriolet met het dak open, en van 
motorrijden. Hoewel dat laatste eigenlijk te weinig 
gebeurt. Tot slot houd ik van lekker koken om er 
samen met anderen van te genieten. 

Opleiding
Eerst heb ik m’n propedeuse Geneeskunde gehaald, in 2004. Daarna ben ik overgestapt 
naar Bewegingswetenschappen afstudeerrichting Bewegingssystemen waarvan ik de  
master in 2008 afrondde. Beide aan de VU.  

Waar ben je trots op?
Uiteraard ben ik trots op het behalen van m’n master, het was hard werken maar het was 
het zeker waard en erg leuk. Verder ben ik erg trots dat het me gelukt is in een minder 
goede tijd een succesvolle eigen onderneming op te zetten waar ik met veel plezier werk. 
Daarnaast heb ik mogen spreken over voeding, training en gezondheid op een aantal con-
gressen en opleidingen. En ik ben best trots als ik weer een cliënt goed heb geholpen die bij 
de arts of fysiotherapeut uitbehandeld was. 

Wie is je voorbeeld?
Er zijn wel mensen die ik bewonder; Arnold Schwarzenegger heeft fitness wereldwijd op 
de kaart gezet en is daarnaast enorm succesvol geweest op vele andere gebieden, omdat hij 
een visie heeft en ervoor wil gaan. Verder bewonder ik een aantal wetenschappers die een 
grote hoeveelheid waardevol onderzoek doen op het gebied van fitness en krachttraining: 
Brad Schoenfeld, Bret Contreras en Alan Aragon. Maar ik vind ook dat je je eigen weg 
moet volgen en niet een ander moet gaan imiteren, dus hoewel ik veel respect voor deze 
mensen heb, zijn ze niet direct mijn voorbeeld. 

Waar heb je een hekel aan?
Oneerlijkheid en onnadenkendheid. Ik kan niets met mensen die niet eerlijk en oprecht 
zijn. Daarnaast kan iedereen fouten maken, maar ik kan er slecht tegen als die prima voor-
komen hadden kunnen worden door van tevoren even na te denken. 

Met wie voel je je verbonden?
In willekeurige volgorde: m’n vrienden, familie en m’n vriendin. 

Wat zijn je tekortkomingen?
Waar zal ik beginnen? Ik werk best goed onder druk en dus maak ik presentaties voor 
opleidingen of congressen vaak tot diep in de nacht ervoor, dus op het laatste moment. Het 
eerder maken lukt meestal niet en als het al lukt, ga ik ze nog steeds verbeteren tot vlak van 
tevoren. Daarnaast ben ik meestal heel geduldig, maar niet als ik autorijd met langzame 
mensen voor me.

Waar sta je voor?
Een samenleving waarin mensen meer aandacht hebben voor hun gezondheid en de waar-
de van training, beweging en voeding daarin. Zowel direct met m’n cliënten, als indirect bij 
het opleiden van andere professionals, wil ik daar graag m’n steentje aan bijdragen. 
 

Roderick.Voordouw@gmail.com

www.fitness-science.nl

‹‹
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Outstandig Paper Award 2019

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Amsterdam Movement 
Sciences won Jennifer Kerkman de Outstanding Paper Award 
2019 met het artikel Network structure of the human  
musculoskeletal system shapes neural interactions on 
multiple time scales, dat in 2018 is gepubliceerd in Science 
Advances. De auteurs gebruiken netwerkanalyse om de relatie 
tussen anatomische en functionele connectiviteit tussen  
36 spieren verdeeld over het hele lichaam, te bestuderen. Het 
onderzoek draagt bij aan het begrip over de coördinatie van 
beweging en past uitstekend binnen het kader van het 
onderzoeksinstituut. Jennifer gaat de prijs gebruiken 
voor haar deelname aan het Second International 
Summer Institute on Network Physiology in Como 
(Italië), waar zij ook haar werk zal presenteren.

Groningse topcoaches delen kennis 
en kunde middels ‘De Opvolgers’

Bij het symposium ‘De Opvolgers’, georganiseerd door Energy 
Valley Topclub en het Sport Science Institute Groningen, kregen 
zo’n 120 belangstellenden een kijkje in de keuken van tien 
verschillende topcoaches uit de Groningse sportwereld. Onder 
andere de hoofdcoaches van FC Groningen (Danny Buys), van 
Lycurgus (Arjan Taaij) en Donar (Erik Braal) brachten 
vol enthousiasme hun kennis en kunde over op de nieuwe 
generatie coaches uit Groningen. Op deze manier vond op een 
laagdrempelige manier kennisuitwisseling plaats en werd de 
nieuwe generatie coaches geïnspireerd door grote voorbeelden. 
Wilt u op de hoogte blijven van de evenementen van het 
Sport Science Institute Groningen, neem dan een kijkje op 
www.ssig.nl en meldt u aan voor de mailinglijst.

ESMAC congres 2019 in  
Amsterdam
Van 23-28 september 2019 organiseren Bewegings-
wetenschappers Han Houdijk (VU/Heliomare) en 
Marjolein van der Krogt (Amsterdam UMC, locatie 
VUmc) het jaarlijkse congres van de European 
Society for Movement Analysis in Adults and 
Children (ESMAC) in Amsterdam. Het congres zal 
plaatsvinden in theater De Meervaart. Zo’n 500 bewe-
gingswetenschappers, artsen, therapeuten en ingeni-
eurs zullen tijdens dit congres de nieuwste inzichten 
rondom de (klinische) bewegingsanalyse presenteren 
en bespreken. Voorafgaand aan het congres vinden 
diverse workshops plaats in de labs van de afdeling 
Bewegingswetenschappen van de VU en Revalida-
tiegeneeskunde van VUmc. Deze zullen gaan over 
nieuwe technologische ontwikkelingen, onder andere 
rondom ultrasound en real-time bewegingsanalyse. 
www.esmac2019.org
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IMPROVE HUMAN PERFORMANCE

VIRTUAL REALITY. ROBOTIC 
REHABILITATION. MARKET LEADER.
Motek combines all three to be a step ahead when it comes to human movement

Find out how to achieve unique 
research capabilities and more at  
www.motekforcelink.com

VISTA-congres 2019
Het Amsterdam Institute of Sport Science organiseert 
van 4-7 september 2019 het VISTA-congres, het officiële 
wetenschappelijke congres van het International Para-
lympic Committee (IPC). Deze tweejaarlijkse conferen-
tie biedt een platform voor onderzoek en praktijk met 
betrekking tot de Paralympische Beweging. 
We verwachten 400-500 van ‘s werelds toonaangevende 

sportwetenschappers, clinici, classifiers, coaches, sporters en beleidsmakers uit bin-
nen- en buitenland te mogen verwelkomen. Het thema is Healthy and Fit for Optimal 
Performance. Om op het juiste moment optimaal te kunnen presteren, moeten atleten 
met een lichamelijke beperking – net als sporters zonder beperking - intensief trai-
nen, hun technische en tactische vaardigheden optimaliseren en ervoor zorgen dat ze 
over de best mogelijke uitrusting beschikken. Daarnaast is het essentieel dat ze fysiek 
en mentaal gezond en fit blijven, wat in deze populatie vaak nog lastiger is dan in de 
algehele populatie. Rond dit thema is een programma samengesteld bestaande uit 
drie keynote speakers (Marjan Olfers, Leslie Swartz en Nick Webborn), symposia 
(data science, heat problems, mental health, classification, social research, injury 
prevention, sports psychology) en free paper en postersessies. Naast een sterke 
buitenlandse inbreng, zullen ook ‘Nederlandse’ (bewegings)wetenschappers 
een presentatie verzorgen, zoals Willem van Mechelen, Hein Daanen, David 
Mann, Joost Kok, Raoul Oudejans, John van der Kamp en Sonja de Groot. 
aiss.nl/vista-2019

International 
Conference on 
Perception and 
Action, ICPA
De afdeling Bewegingswetenschappen 
van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen verzorgt dit jaar de organi-
satie van de tweejaarlijkse International 
Conference on Perception and Action,  
ICPA. Het congres vindt plaats in 
Groningen, van 3 tot en met 6 juli 2019. 
Naar verwachting presenteren ruim 200 
wetenschappers uit de hele wereld hun 
werk. Er is gelegenheid om ideeën uit te 
wisselen en discussies te voeren over het 
begrijpen van menselijk gedrag vanuit 
een directe-perceptie benadering. 
www.icpa2019.com
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Beurzen voor Coen Ottenheijm
Spierziektenonderzoeker prof. dr. Coen Ottenheijm (alumnus Bewegingswetenschap-
pen Vrije Universiteit) van het Amsterdam UMC heeft twee beurzen ontvangen van 
samen vier miljoen euro voor onderzoek naar het middenrif. Deze ademhalingsspier is 
bij veel spierziekten aangedaan.
Het middenrif is de belangrijkste ademhalingsspier van het lichaam en is opgebouwd uit 
een vernuftig raderwerk van talloze eiwitten. Aangeboren afwijkingen in deze eiwitten 
doen het raderwerk vastlopen met levensbedreigende ziekten tot gevolg. Coen Ottenheijm 
bestudeert waarom dit raderwerk vastloopt. In zijn onderzoek richt hij zich op de aangebo-

ren spierziekte nemaline myopathie en op de ontwikkeling van zwakte van het middenrif bij patiënten die aan de beademing 
liggen op de intensive care. Als patiënten last hebben van een verzwakte middenrifspier, kunnen zij moeilijk ontwennen van de 
beademing.
Een van de beurzen die Coen Ottenheijm ontving, is de prestigieuze Vici-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO). Deze subsidie van 1,5 miljoen euro kent het NWO jaarlijks toe aan zeer ervaren onderzoe-
kers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Van 
de 239 onderzoekers die de beurs hebben aangevraagd, hebben slechts 32 onderzoekers hem gekregen. De tweede beurs 
die Coen Ottenheijm ontving, is een beurs van 2,5 miljoen van de Amerikaanse overheidsinstelling National Institutes 
of Health (NIH).
Dankzij de twee beurzen kan hij zijn onderzoek, samen met professor Leo Heunks van de afdeling intensive care van 
het Amsterdam UMC, de komende jaren voortzetten. Een deel van het onderzoek zal plaatsvinden in het tweede lab 
van Ottenheijm bij de Universiteit van Arizona in Amerika.

Komt een ingenieur aan je bed …
Voormalig hoofd van het laboratorium voor klinische bewegingsanalyse Amsterdam 
UMC, locatie VUmc, prof. dr. ir. Jaap Harlaar is aangesteld als nieuwe directeur van 
de Leiden-Delft-Erasmus opleidingen Klinische Technologie en Technical Medicine. 
Onder de titel ‘Komt een ingenieur aan je bed …’ hield Harlaar op woensdagmiddag 14 
november 2018 zijn intreerede als hoogleraar Biomechatronics aan de faculteit Werk-
tuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) van 
de TU Delft. Daarbij ging hij in op de rol van de klinisch technoloog in de gezondheids-
zorg en hoe die zich verhoudt tot de arts van de toekomst. Op beeldende wijze toonde 
hij hoe artsen en ingenieurs ieder met hun eigen kennis en kunde patiënten kunnen 
helpen. Juist in de combinatie van het geneeskundige en ingenieurs-curriculum ligt 
een belangrijke meerwaarde. De arts van de toekomst is een ingenieur, of beter óók een 
ingenieur, betoogt Harlaar. “Wat de precieze plaats van deze professional wordt in het 

taakherschikkende landschap van de gezondheidszorg, is nog ongewis. Maar over tien jaar hebben de ingenieurs definitief 
een plek ingenomen in de gezondheidszorg en wilt u ze graag aan uw bed, misschien vermomd in een witte jas, dat wel.” 
Om zo ver te komen, moet de bestaande kloof tussen beide beroepsgroepen en onderzoeksterreinen overbrugd worden, 
aldus Harlaar.

De intreerede is hier terug te zien: collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/1c7fa89bcbee4cd9ab8d8eff7f448c161d.

NB Marjolein van der Krogt, senior onderzoeker op het gebied van bewegingsanalyse bij kinderen met cerebrale 
parese bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, is Jaap opgevolgd als hoofd van het laboratorium voor klinische 
bewegingsanalyse.

NR2 21052019.indd   39 22-05-19   13:21



Moving Matters,  
magazine van de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN)

www.bewegingswetenschappen.org

NR2 21052019.indd   40 22-05-19   13:21


