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Daar is ‘ie dan weer, de nieuwe Moving Matters. Het staat ook nooit stil in de wereld van 

de bewegingswetenschappen. Gelukkig maar!

Ik houd het voorwoord kort, zodat jullie snel naar alle leuke artikelen kunnen. Lees 

bijvoorbeeld hoe een week verloopt als je hoogleraar wordt. Voormalig VvBN-voorzitter 

Ruud Selles neemt ons mee in zijn wereld rond de tijd dat hij benoemd werd tot 

hoogleraar in het Erasmus MC. Namens alle leden van de VvBN gefeliciteerd, Ruud!

In deze editie van Moving Matters maar liefst acht bijdragen van promovendi. Ik ben 

benieuwd wie allemaal genomineerd gaan worden voor de VvBN-Proefschriftprijs. Bent u 

ook benieuwd, zet 21 april 2023 dan vast dikgedrukt in uw agenda, want dan zal tijdens 

het VvBN-Symposium de winnaar bekend gemaakt worden. Verderop leest u ook hoe u 

uw proefschrift of het proefschrift dat u begeleid hebt, in kan dienen.

Kortom, ga er maar lekker voor zitten en zorg dat u weer helemaal bij bent als 

bewegingswetenschapper.

Veel leesplezier.

Frans Steenbrink 

Voorzitter VvBN

voorzitter@bewegingswetenschappen.org  

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

Twitter: @VvBN_nieuws
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››DE WEEK VAN

››Ruud Selles

Op 28 oktober sprak ik mijn oratie uit voor mijn 

leerstoel aan het Erasmus MC. De leerstoel gaat 

over de geïndividualiseerde behandeling van de 

bovenste extremiteit. De week voor 28 oktober 

was dan ook niet mijn gemiddelde week. Ik neem 

jullie er graag in mee. 

 

Vrijdag 21 oktober
Vandaag de laatste gebruikelijke vrijdag voor mijn oratie. Vrijda-
gen staan in het teken van praten over wetenschap. Om 8.30 uur 
overleg ik met onderzoekers van het Amsterdam UMC over ons 
onderzoek naar het herstel na een beroerte. En om 9 uur door naar 
een wekelijks overleg over de verzameling van uitkomstdata in de 
handchirurgie en handrevalidatie. Vanaf 10 uur start de wekelijkse 
labmeeting waarin onderzoekers hun plannen en resultaten presen-
teren aan onze hele groep. Altijd een hoogtepunt van de week. Deze 
week hadden we drie buitenlandse onderzoekers op bezoek die als 
afsluiting over hun eigen onderzoek presenteren.  
Om 13 uur heb ik de laatste vergadering van de dag. Online, met 
een nationaal consortium gericht op de acute behandeling van en 
de revalidatie na een beroerte. We hebben een subsidieaanvraag van 
vier miljoen euro ingediend en bespreken de referentenrapporten. 
Ziet er goed uit, denken we. Fingers crossed. 
Na 14 uur heb ik nog een paar uurtjes voor het schrijven aan mijn 
oratie. 

Zaterdag 22 oktober
Vandaag ga ik met mijn jongste zoon Julian mee naar het voetbal 
van TOGB 17-2. Waar ik vroeger coach was, is mijn rol vandaag 
grensrechter. Als grensrechter kun je veel meer fout doen, zo voelt 
het. Maar langzaam begin ik dit nieuwe vak te leren.  
Vanavond met mijn vrouw Marjolijn naar mijn ouders. Om twee 
redenen. De eerste is dat Julian zijn vrienden wil uitnodigen voor 
een feestje als start van de herfstvakantie. En morgen word ik vijftig 
en wat is er dan leuker om wakker te worden bij de mensen die me 
vijftig jaar eerder op de wereld gezet hebben. 

Zondag 23 oktober
Na een heerlijke avond met kaasfondue en goede wijn heeft bij thuis-
komst ons huis het feestje niet 100% overleefd. Misschien hadden 
we er toch bij moeten blijven. De versiering van het huis door Julian 
en zijn broer Merijn, en de cadeautjes voor mijn vijftigste, deden de 
schade echter snel vergeten. 
’s Avonds komen mijn schoonouders eten voor mijn verjaardag. Ik 
mag een van mijn hobby’s op het gezelschap botvieren: pizza bak-
ken. Sinds de lockdown experimenteer ik met oventemperaturen 
(hoe heter hoe beter), deeg en toppings. Deze keer test ik een extra 
hoge vochtigheid van het deeg (69%, voor de liefhebbers) met 36 uur 
fermentatie. Het deeg bleek vooral moeilijker te hanteren, maar de 
smaak was heerlijk als altijd. Ook weer van geleerd. 
Verdere festiviteiten voor mijn vijftigste verjaardag spaar ik op voor 
het feest na mijn oratie. 

Maandag 24 oktober
Maandag is zoals vaak een overlegdag. Zo hebben we elke maandag 
een ‘rondje langs de velden’ met de wetenschappelijk staf van de 
afdeling revalidatie en deze maandag is ook de maandelijkse weten-
schappelijke stafvergadering van de afdeling Plastische Chirurgie 
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die ik voorzit. Verder heb ik vandaag nog een overleg over een hacka-
thon die we eind november gaan doen op het congres van de Zwitserse 
handchirurgen. 

Dinsdag 25 oktober
Vandaag agenda schoongehouden om verder te sleutelen en schaven aan 
mijn oratie. Het is toch een uitdaging om het begrijpelijk te maken voor 
niet-experts, en tegelijkertijd boeiend en prikkelend voor collega’s. Ik 
bedenk de term onderzoeksinfarct, analoog aan het zorginfarct, voor het 
beschrijven van mijn probleemstelling: we hebben meer vragen over de 
behandeling van de bovenste extremiteit dan we met dure en langdurige 
RCT’s kunnen beantwoorden. Vanuit deze probleemstelling beargumen-
teer ik dat we naast RCT’s veel meer moeten doen met uitkomstdata 
verzameld in de dagelijkse zorg.

Woensdag 26 oktober
Aan het eind van de dag spreek ik mijn oratie een keer helemaal uit in 
de zaal waar deze ook plaats zal vinden. Mijn vrouw Marjolijn zit in 
de zaal, online luisteren mijn ceremoniemeesters Iva, Sicco en Carlo 
mee; vier bewegingswetenschappers met wisselende kennis van mijn 
onderwerp. Ik krijg nog enkele goede tips en heb het gevoel dat ik er wel 
ongeveer klaar voor ben. 

Donderdag 27 oktober
Vandaag nog een dag als vaak: een mix van projectoverleg, mail bijwer-
ken, artikelen redigeren, een financieel projectoverleg en een voort-
gangsgesprek met een promovendus. En ik maak nog een slide met de 
foto’s van al mijn 37 (oud)promovendi voor het dankwoord; bijzonder 
om ze zo bij elkaar te zien. 

Vrijdag 28 oktober
De dag van mijn oratie. Ik heb wel eens rustiger geslapen, maar nog wel 
wat uurtjes gepakt. Pas om 15 uur hoeven we bij de aula te zijn waar 
mijn oratie om 16 uur zal beginnen. Vooraf nog even inchecken bij het 
hotel zodat we na het feest niet meer naar huis hoeven te rijden. 
Net als bij een promotie is het bijzonder om zowel collega’s, vrienden 
als familie als publiek te hebben: van mensen die nu eindelijk wel eens 
willen horen wat ik doe, tot collega’s waar ik dagelijks mee werk. En bij-
zonder om mijn twee (bijna) volwassen zonen (die er bij mijn promotie 
nog niet waren) in de zaal te hebben.  
Waar in de voorbereiding 45 minuten lang voelde, was vandaag het 
einde opeens in zicht. Ik had gezegd. 

Zaterdag 29 oktober
Matig geslapen. Alle indrukken van de dag ervoor speelden door mijn 
hoofd. De oratie zelf. De gezelligheid van de receptie. De vele felicitaties. 
De vele leuke en vaak te korte gesprekken met iedereen op het feest. 
De vele appjes van mensen die er niet bij konden zijn en online hadden 
meegekeken. De speeches van mijn vrienden van bewegingswetenschap-
pen die eloquent onderbouwden dat mijn leerstoel vooral aan hen te 
danken was, en van vriendin Iva die argumenteerde dat ik mijn geluk en 
gezondheid vooral aan onze vriendschap te danken had.  
Bij de planning van mijn oratie, een jaar eerder, was ik bang dat COVID 
eind oktober roet in het eten zou kunnen gooien. Het voelt dan ook 
extra bijzonder dat zoveel familie, vrienden en collega’s live aanwezig 
waren. Wat een bijzondere week! ‹‹

r.selles@erasmusmc.nl
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››PROMOTIE

Annelies Brocken
Motor skill learning and adaptability in primary school children

Motorische vaardigheden zijn cruciaal voor het uitvoeren van dagelijkse fysieke activiteiten. Instructie 

en feedback zijn nodig om deze motorische vaardigheden te ontwikkelen. Zowel het leren van deze 

vaardigheden als het meten daarvan is meestal gericht op een ideale bewegingsvorm. Echter, eerder 

onderzoek laat zien dat deze ideale bewegingsvorm of -uitvoering helemaal niet bestaat en dat goede 

bewegers zich juist goed kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving.

I
k heb onderzocht hoe de motoriek van basis-
schoolkinderen kan worden verbeterd en 
gemonitord met daarbij de focus op het aanpas-
singsvermogen. Daarbij stond de constraints-

led-approach theorie centraal, die ervan uitgaat 
dat individuele factoren, omgevingsfactoren en 
taakfactoren invloed hebben op het aanleren van de 
beweging. We hebben onderzocht of het manipule-
ren van materiaal en instructie (dus de taakfactoren) 
leidt tot verbetering van het motorisch leren en wat 
voor invloed bepaalde individuele factoren daarop 
hebben. Daarnaast onderzochten we of het manipu-
leren van de omgeving kan worden gebruikt om het 
aanpassingsvermogen te meten.

Resultaten lieten onder andere zien dat de motori-
sche vaardigheden van kinderen kunnen worden ver-
beterd door te trainen met aangepaste materialen die 
een meer variabele uitvoering afdwingen. Hiervoor 
werd bijvoorbeeld een hockeybal gebruikt die een 
afwijkend rolpatroon heeft of een gespiegelde hoc-
keystick waarbij de taken van de handen gewisseld 
zijn. Daarnaast suggereren de bevindingen dat het 
manipuleren van de omgeving kan worden gebruikt 
om het aanpassingsvermogen te meten.

Mijn onderzoek had een grote focus op de praktijk. 
Concreet kunnen trainers gebruikmaken van externe 
focusinstructie of van aangepaste materialen, die 
zorgen voor meer variatie tijdens het oefenen. Het 
voordeel is dat er daardoor geen enorme aanpassing 
nodig is aan de training en dat de resultaten dus goed 
toepasbaar zijn in de praktijk.

Curriculum vitae
Aan de VU Amsterdam deed ik een bachelor Bewe-
gingswetenschappen met minor Psychomotorische 
therapie en een master Human Movement Sciences; 
aan de UvA volgde ik een research master Child 
Development and Education. Na twee jaar als junior 
onderzoeker gewerkt te hebben aan de HvA, startte 
ik in juli 2018 met mijn PhD aan de VU. Hier ben ik 
op 20 september 2022 gepromoveerd met prof. dr.
Geert Savelsbergh en prof. dr. Matthieu Lenoir als 
promotoren en dr. John van der Kamp als co-
promotor. Op 1 december 2022 ben ik gestart als 
postdoc, nog steeds bij de Faculteit der Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen, maar nu bij de afdeling 
Onderwijspedagogiek.

anneliesbrocken@hotmail.com

‹ ‹  
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››PROMOTIE

Cas Fuchs
Strategies for post-exercise recovery

Dit proefschrift heeft gekeken naar het effect van verschillende voedinggerelateerde en  

niet-voedinggerelateerde herstelstrategieën na inspanning. 

H
erstel na inspanning is een essentieel 
onderdeel van fysieke training en trai-
ningsadaptatie. Daarom gebruiken veel 
professionele en recreatieve sporters her-

stelstrategieën na hun trainingssessies of wedstrijden. 
Veelgebruikte herstelstrategieën na inspanning zijn 
de inname van voeding in de vorm van koolhydraten 
en eiwitten. Andere veelvoorkomende herstelstra-
tegieën die atleten toepassen na inspanning zijn 
ijsbaden en warmwaterbaden. In dit proefschrift 
zijn de effecten van verschillende herstelstrategieën 
wetenschappelijk onderzocht. 

Dit proefschrift laat zien dat wanneer goedgetrainde 
fietsers koolhydraten innemen tijdens duurinspan-
ning, ze de afname van de energievoorraad (gly-
cogeen) in de lever volledig kunnen remmen. Ook 
wordt aangetoond dat als goedgetrainde fietsers na 
intensieve fietsinspanning het leverglycogeen weer 
snel willen aanvullen, ze beter sucrose (tafelsuiker) 
kunnen innemen dan glucose (druivensuiker). Ver-
der laat dit proefschrift zien dat wanneer iemand de 
spieraanmaak wil stimuleren, hij beter een complete 
eiwitbron kan innemen dan het supplement BCAA. 
Voor de sporters die graag eieren innemen na hun 
training, lijkt het voor spieraanmaak niet uit te 
maken of ze die eieren rauw of gekookt innemen. 
Verder laat het proefschrift zien dat, in tegenstelling 
tot wat veel mensen denken, ijsbaden een negatief 
effect kunnen hebben op spierherstel, aangezien ze 
het spieraanmaakproces remmen tijdens herstel na 
inspanning. Tot slot toont dit proefschrift aan dat 
warmwaterbaden geen positief effect hebben op de 
spieraanmaak. 

Curriculum Vitae
Cas heeft zijn bachelor Bewegingswetenschappen 
behaald in 2012 en zijn master in Health Food Inno-
vation Management in 2014, beide aan de Univer-
siteit Maastricht. Vervolgens is hij naar Newcastle 
upon Tyne verhuisd om stage te lopen en aansluitend 
als onderzoeksassistent te werken aan Northumbria 
University en Newcastle University. Na zijn tijd in 
Engeland is Cas begonnen met zijn PhD-traject aan 
de Universiteit Maastricht, onder begeleiding van 
prof. dr. Luc van Loon en dr. Lex Verdijk. Momenteel 
werkt Cas als postdoc bij de Universiteit Maastricht. 
Cas promoveerde op vrijdag 21 oktober 2022 aan de 
Universiteit Maastricht (cris.maastrichtuniversity.
nl/en/publications/strategies-for-post-exercise-
recovery)
 

cas.fuchs@maastrichtuniversity.nl

‹ ‹  
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Kenneth Meijer

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als universitair hoofddocent bij 
de vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen van de Maastricht 
University (met recht de meest internationale universiteit van Neder-
land). Per 1 september 2022 ben ik begonnen als nieuw redactielid van 
Moving Matters. Ik heb destijds als voorzitter van de VvBN mogen 
bijdragen aan de professionalisering van dit mooie blaadje. De drijvende 
kracht achter deze actie was Tinus Jongert die al twintig jaar het klop-
pend hart is van de VvBN!  
Ik zal in deze nieuwe rol mijn best doen om al het moois dat de 
bewegingswetenschappers in het zuiden des lands uitvoeren voor het 
nationale voetlicht te brengen. Zelf heb ik in diverse bewegingsweten-
schappelijke keukens mogen werken en heb ik kunnen ervaren hoe dit 
boeiende vakgebied kan bijdragen aan biologisch onderzoek, maar ook 
aan (sport)medische en technische innovaties. Moving Matters biedt een 
platform om kennis te nemen van deze diversiteit en ontwikkelingen, 
daarnaast is het ook een laagdrempelige manier om de bewegingsweten-
schappers van Nederland met elkaar te verbinden en ik hoop dat ik daar 
een beetje aan kan bijdragen. Mijn belangrijkste succes voor deze uit-
gave is dat ik mijn oude studiematen van Korte Rock zover heb kunnen 
krijgen dat ze een persoonlijk reflectie op het 50 jaar FBW-feest hebben 
willen geven, dank daarvoor! ‹‹

Een nieuw redactielid stelt zich voor

VvBN-SYMPOSIUM 
VRIJDAG 21 APRIL 2023
THEMA: DE IMPACT VAN DE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
Na vijftig jaar bewegingswetenschappen maken we de balans op welke impact ons 

vakgebied heeft gehad in de verschillende werkvelden: Sport, Revalidatie, Arbeid, 

Bewegen en Gezondheid. 

Locatie: Domstad Utrecht 

Het symposium zal ook online te volgen zijn. 

Nadere info volgt via onze website: vvbn.org 

Zet de datum alvast in je agenda! 

››MOVING MATTERS
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Themabijeenkomst Fysiek 
Zwaar Werk

Door Liesbeth Groenesteijn, Kiem The, John Copier, Pieter Coenen

Nadat meer dan twee jaar geen fysieke bijeenkomsten mogelijk waren, was de VvBN-interessegroep Arbeid blij om in juni weer 
samen te kunnen komen voor een ouderwetse themabijeenkomst. Op donderdag 2 juni kwam een gevarieerd gezelschap aan 

onderzoekers, docenten en praktijkmensen samen bij Seats2Meet in Utrecht voor een avond over fysiek zwaar werk. 

Fysiek zware beroepen zijn niet alleen interessant vanuit het 
oogpunt van mogelijke overbelasting, ziekteverzuim en arbeidson-
geschiktheid maar ook vanuit het kunnen halen van pensionering 
(figuur 1). Na de introductie van voorzitter John Copier, hebben 
drie interessante sprekers hun licht laten schijnen op het onderwerp. 

Pieter Coenen (senior onderzoeker arbeid en gezondheid, Amster-
dam UMC) sprak over risico’s van fysiek zwaar werk en effectieve 
interventies. Hij liet zien dat mensen met een fysiek zwaar beroep 
vaak een minder goede gezondheid hebben dan mensen met een 
licht beroep. Ook sprak hij over de rol die leefstijl zou kunnen spelen 
in het verbeteren van de gezondheid van deze werknemers. 

De tweede spreker, Mike Broxterman (senior-adviseur Vitaliteit 
en Gezondheid bij ArboNed), ging hierop door. Hij gaf vanuit zijn 
praktijk een overzicht van het aanbod aan leefstijl- en vitaliteitsinter-
venties voor mensen met fysiek zware beroepen. Zo liet hij zien dat 

er bij ArboNed een vitaliteitsprogramma is ontwikkeld dat momen-
teel bij verschillende bedrijven wordt uitgerold (figuur 2). 

Als laatste sprak Lex Burdorf (hoogleraar determinanten van 
volksgezondheid, Erasmus MC) over zwaar werk en de invloed 
van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Hij liet zien dat 
gezondheidsverschillen door een complexe combinatie van factoren 
beïnvloed worden (figuur 3). Naast zwaar werk, speelt ook onge-
zond gedrag hierbij een belangrijke rol.

In het verlengde van deze bijeenkomst zal de tweede bijeenkomst meer 
ingaan op de relatie tussen de normering en het voorkomen van fysieke 
klachten. Wat is bijvoorbeeld het verhoogde risico op klachten bij een 
bepaalde blootstelling? En hoe bepalen we zowel de blootstelling als 
het risico op fysieke klachten? De interessegroep Arbeid ontwikkelt de 
volgende themabijeenkomst en zou graag een veldbezoek plannen bij 
een groot bedrijf waar mensen met zwaar werk in dienst zijn. Ideeën en 
suggesties zijn altijd meer dan welkom: vvbn.org/contact. ‹‹

››IG ARBEID

Figuur 1. Figuur uit de presentatie van Pieter Coenen. De pensioenleeftijd 
stijgt voor iedereen in Nederland (bovenste figuur), echter is het niet voor 
iedereen mogelijk deze pensioenleeftijd in goede gezondheid te bereiken 
(onderste figuur).

Figuur 3. Figuur uit de presentatie van Lex Burdorf, met daarin zijn 
belangrijkste conclusies.

Figuur 2. Figuur uit de presentatie van Mike Broxterman. Overzicht van het 
ArboNed vitaliteitsprogramma gepresenteerd door Mike Broxterman.
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››CONGRESVERSLAG

Door Florieke Eggermont

Op vrijdag 23 september 2022 vond het medisch congres ‘Jump 2 Prevent’ plaats in het Radboud 
Experience Center in Nijmegen, ter ere van de start van het WK volleybal dat tot en met 15 oktober 

plaatsvond in Nederland en Polen. Onder leiding van dagvoorzitter Marloes Wesselink, oud-professioneel 
beachvolleybalster, kwam een variëteit aan sprekers met verschillende achtergronden aan het woord, die 
vertelden over sport, preventie en leefstijl. Na afloop van het congres werd er een bezoek gebracht aan de 

openingswedstijd van het WK volleybal: Nederland – Kenia in het Gelredome in Arnhem. 

Tijdens de opening van Jump 2 Prevent vertelde Marloes Wes-
selink samen met Manon Flier, toernooidirecteur van het WK 
volleybal, en Bas Bloem, voormalig topvolleyballer en ‘Parkinson-
professor’, over het thema van de dag: sport, preventie en leefstijl 
in een jasje van volleybal. Vervolgens gingen de hakschoenen uit 
en werd een kort potje volleybal op het podium gespeeld. Daarna 
was het tijd voor de eerste spreker. Epidemioloog Bart Kiemeney 
vertelde over leefstijlverbetering en bewegen als kankermedi-
cijn. Bewegen is aangetoond effectief als adjuvante therapie en 
beschermt tegen overlijden als je kanker hebt. Zijn terechte vraag 
was dan ook waarom we wel extra medicatie geven, maar geen 
leefstijlbehandeling met daarin advies over bijvoorbeeld meer 
bewegen en gezonde voeding. Na Bart vertelde Pim Assendelft, 
hoogleraar Preventie in de zorg, dat bewegen effectief is voor 
preventie van allerlei ziektes en op allerlei niveaus. En aangezien 
bewegen eigenlijk ook heel leuk is, zouden we beweging best vaker 
als preventiemiddel in kunnen zetten. 

Vervolgens namen Bas Bloem, Sjoerd Hoogendoorn, voorma-
lig speler van het Nederlands volleybalteam, en Rob Vesters, 
sportarts van de nationale teams, plaats in de woonkamer die op 
het podium was gecreëerd. Met zijn drieën bespraken ze hoe bles-
sures ontstaan en niet worden opgelost door de hoge druk die op 
spelers staat, en de rol van de sportarts en de fysiotherapeut bij het 
voorkomen van blessures. 

Als volgende spreker vertelde Nico Weerkamp, bewegings-
wetenschapper en neuroloog, over het nut van aerobe fitheid. 
Inactief zijn blijkt net zo gevaarlijk te zijn als roken of diabetes. 
Fitheid blijkt een effect te hebben op het ontstaan van chronische 
ziekten, hersenvolume en cognitieve functies, en zelfs op de kans 
om te overlijden. Hans Zwerver, sportarts, vertelde daarna dat 
bewegen als medicijn gebruikt kan worden. Hij stipte aan dat er 
de afgelopen tijd heel veel geld naar de COVID-19-pandemie is 
gegaan, maar dat er tot op heden weinig geïnvesteerd wordt in 
de bewegings-pandemie waarover in 2012 al in de Lancet werd 
gepubliceerd. Zijn eindstatement was dat het eigenlijk ethisch on-
verantwoord is om bewegen níet mee te nemen in de behandeling. 
Als tussendoortje volgde er een zogenoemde exercise snack: er 
werden jumping jacks gedaan met de hele zaal. Daarna was het 
woord aan neuroloog Erik van Wensen die vertelde over zijn 
promotieonderzoek over yips bij golfers. Yips zijn onwillekeurige 
bewegingen, bijvoorbeeld in de arm, die ervoor zorgen dat de 
bal de verkeerde snelheid en richting krijgt waardoor de simpel-
ste putts niet gemaakt worden. Erik probeert in zijn onderzoek 
te bewijzen dat yips geen psychologisch maar een neurologisch 
verschijnsel zijn. 

Jump 2 Prevent

Opening met Marloes Wesselink, Manon Flier, Bas Bloem en Sjoerd 
Hoogendoorn.

Bas Bloem, Sjoerd Hoogendoorn en Rob Vesters in gesprek over blessures bij 
topsporters.
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Daarna deed bewegingswetenschapper Sabine Schootemeijer een 
Pecha Kucha: ze toonde 20 afbeeldingen die elk 20 seconden in 
beeld waren en vertelde aan de hand daarvan over haar onderzoek 
naar het effect van bewegen op Parkinson. Baukje van den Heu-
vel, oncologisch chirurg, vertelde over Fit4Surgery, een program-
ma waarbij de conditie van patiënten wordt verbeterd voordat ze 
een operatie moeten ondergaan. Het blijkt dat mensen die fitter 
zijn vóór de operatie minder complicaties, kortere opnameduur 
en een sneller herstel hebben. Op dit moment is men bezig om 
Fit4Surgery landelijk te implementeren. 

Orthopedisch chirurg Micha Holla gaf een ode aan het menselijk 
lichaam en nam het publiek mee langs de wonderen van het leven. 
Hij begon met DNA en celdeling, en zoomde daarna in op het 
hart en de hersenen. Hij vertelde hoe in de hersenen in een fractie 
van een seconde tot beweging wordt aangezet en liet zien hoe 
bijzonder beweging eigenlijk is. Hij liet robots zien die bewogen 
dankzij hun wielen en cilinders, waar we altijd erg van onder de 
indruk zijn. Maar geen robot kan tippen aan het menselijk bewe-
gen. Hij liet ook zien hoe knap het eigenlijk is dat het menselijk 
lichaam zichzelf kan genezen. Hij liet letsel aan huid, spieren en 
bot zien en hoe het lichaam dat zelf herstelde. De conclusie was: 
het lichaam is een mirakel.  

Toen was het tijd voor een energizer, waarbij fysiotherapeut  
Wilfred van der Maas het publiek in beweging kreeg. Daarna na-
men in de woonkamer plaats: Bertine Lahuis, voorzitter van de raad 
van bestuur van het Radboudumc, en Daniel Wigbuldus, voorzitter 
van het college van bestuur van de Radboud Universiteit (RU). Zij 
vertelden hoe het Radboudumc en de RU proberen te zorgen voor 
leefstijlverandering bij patiënten, studenten en medewerkers. 
Hidde Bekhuis, socioloog en bewegingstechnoloog, vertelde over 
het effect van topsportevenementen op de breedtesportparticipa-
tie. Topsport blijkt eigenlijk maar weinig aan te zetten tot extra 
breedtesportparticipatie. Hij stelde dat de vraag die we moeten be-
antwoorden is hoe we ervoor zorgen dat het kleine aantal mensen 
dat wél geïnspireerd raakt door topsportevenementen ook weer 
andere mensen gaat inspireren om meer te gaan sporten. 

Tot slot kwam Bas Bloem nog een keer aan het woord. Hij ver-
telde over zijn volleybalcarrière en hoe hij de lessen die hij leerde 
als topsporter nu nog steeds inzet tijdens zijn dagelijkse werk als 
Parkinson-neuroloog. Het congres werd afgesloten door Marloes 
en Bas samen met Joop Alberda, die coach van de volleybalman-
nen was tijdens de gouden Olympische Spelen van 1996. Conclu-
sie was dat bewegen als medicijn en preventiemiddelgebruikt kan 
en moet gaan worden. Het publiek werd aangezet om na te denken 
over hoe we hieraan kunnen bijdragen. 

Na het diner vertrok een bus met congresgangers richting het 
Gelredome. Waar normaal een grote grasmat ligt en Vitesse 
wedstrijden voetbalt, waren nu drie volleybalvelden omringd door 
een heleboel tribunes. Tijdens de openingswedstrijd van het WK 
Volleybal versloeg Nederland Kenia met 3-0. Erg spannend was de 
wedstrijd niet. De sfeer in het stadion was wel heel leuk: er werd 
geklapt en gezongen en er gingen zelfs waves rond. 
Al met al wat het een mooie en inspirerende dag in Nijmegen en 
Arnhem. ‹‹

Florieke.Eggermont@radboudumc.nl 

Micha Holla verwondert zich over het menselijk lichaam en beweging.

De wave gaat door het stadion.
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Cassandra Kraaijenbrink
Biophysical perspective on submaximal handcycling propulsion in 
able-bodied men

Nederland is een echt fietsland met uitstekende faciliteiten, zoals een uitgebreid fietspadennetwerk. 

Voor mensen in een rolstoel is de add-on handbike wat voor ons de stadsfiets is. Terwijl wij de 

zadelhoogte, stuurpositie of versnellingen naar onze voorkeur aanpassen, is over de individuele 

instellingen van handbikes nog niet heel veel bekend.

Cassandra Kraaijenbrink

Biophysical perspective 
on submaximal handcycling 
propulsion in able-bodied men

Biomechanics and physiology of 
different gear, mode and steering settings

A
llereerst heb ik in mijn thesis de hui-
dige literatuur samengevat en daarbij de 
volgende vragen beantwoord: wat zijn de 
voordelen van handbiken tijdens de reva-

lidatie, het dagelijks leven en als recreatieve sport en 
welke factoren beïnvloeden de interactie tussen het 
individu en de handbike? Ik concludeerde dat regel-
matig handbiken kan helpen bij een actieve levens-
stijl en dat regelmatig handbiken ook de participatie 
aan de maatschappij kan vergroten. Aan de hand van 
de huidige kennis kon ik ook een aantal aanbevelin-
gen doen voor de instellingen van de handbike, zoals 
de optimale locatie van de trapas ten opzichte van de 
schouders.

Daarnaast heb ik experimenteel onderzoek gedaan 
naar de invloed van verschillende versnellingen, 
weerstanden, crank modi en de mogelijkheid tot 
sturen (handbike vs. ergometer). Daarbij heb ik de 
traptechniek door middel van de geleverde krachten 
gemeten en dit als verklaring gebruikt voor de ver-
schillen in fysiologische respons op de verscheidene 
instellingen.
Daarop gebaseerd beveel ik aan dat handbikes paral-
lel gemonteerde cranks moeten hebben om onge-
wenste stuureffecten te voorkomen. Om taakspeci-
fiek te testen en te trainen moeten armergometers 
dezelfde instelling hebben. Bovendien hebben hand-
bikes meerdere versnellingen nodig om te kunnen 
schakelen als men bijvoorbeeld een heuvel op rijdt of 
over een niet geasfalteerd fietspad gaat.

Curriculum Vitae
Ik studeerde zowel de bachelor als de master 
Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Na de studie heb ik vier jaar aan de 
Westfälische Wilhelms Universität in Münster on-
derwezen. In dezelfde periode ben ik mijn promotie 
gestart. Dit project was een dubbele promotie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en de Westfälische 
Wilhelms Universität Münster en zodoende heb ik 
op 27 oktober 2022 om 12.45 uur mijn proefschrift 
voor beide universiteiten verdedigd. De promoto-
ren waren prof. Lucas van der Woude en prof. dr. 
Heiko Wagner. De copromotoren waren dr. Riemer 
Vegter en dr. Christiane Bohn. Momenteel werk ik 
als onderzoekscoördinator en docent bij de afdeling 
Bewegingswetenschappen bij het UMCG.

c.kraaijenbrink@umcg.nl

‹ ‹  
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››PROMOTIE

Laura Oudenhoven
One step beyond. Advancing gait analysis to guide interventions 
in children with cerebral palsy

Voor de meeste kinderen is lopen en rennen een vanzelfsprekendheid, bijvoorbeeld als ze naar 

school gaan of tijdens buiten spelen. Voor kinderen met cerebrale parese (CP) brengt het lopen 

echter extra uitdagingen met zich mee. Om inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismes van 

loopbeperkingen bij kinderen met CP, worden regelmatig klinische gangbeeldanalyses ingezet. In mijn 

proefschrift heb ik gekeken hoe we gangbeeldanalyses beter kunnen inzetten voor de indicatie en 

evaluatie van behandelingen bij kinderen met CP. 

One step beyond
Advancing gait analysis 
to guide interventions in 
children with cerebral palsy

Laura M. Oudenhoven

I
nterpretatie van meetdata binnen de zorg begint 
bij de juiste referentiewaarden. In het eerste on-
derzoek heb ik mij daarom gericht op het lopen 
van typisch ontwikkelende kinderen. We hebben 

hiervoor negentig datasets verzameld bij kinderen. 
Daarnaast keken we naar de effecten van middelen 
van curves en de gevolgen van stap-tot-stap-variatie 
bij jonge kinderen. 

In de volgende twee onderzoeken heb ik gekeken 
naar lange-termijn ontwikkeling van het lopen bij 
kinderen met CP die een selectieve dorsale rhizo-
tomie (SDR) hebben ondergaan. Dit is een operatie 
om spasticiteit te verminderen. Ik heb retrospectief 
onderzocht of er voorspellers zijn voor vooruitgang 
van het lopen vijf jaar na de SDR-operatie. Daarnaast 
hebben we gangbeeldanalyses onderzocht van ado-
lescenten langer dan tien jaar na de SDR.

In de laatste hoofdstukken van mijn proefschrift 
heb ik mij gericht op geavanceerde meetprotocol-
len. Zo heb ik op de geïnstrumenteerde loopband in 
ons virtual-reality lab een protocol toegepast om de 
uitlijning van enkel-voet-orthesen te onderzoeken. 
Door systematisch de hakhoogte onder de spalk te 
manipuleren, kon ik de gevolgen op de grondre-
actiekracht, de gewrichtshoeken en de momenten 
bestuderen. 

Tot slot heb ik gekeken naar de effecten van ver-
moeidheid op het lopen van kinderen met CP. We 
toonden toenemende kinematische afwijkingen en 
spiervermoeidheid aan bij langer lopen bij kinderen 
met CP zonder effect op de efficiëntie of coördinatie 
van het lopen.

 Curriculum Vitae
Ik heb Bewegingswetenschappen gestudeerd aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2014 rondde ik 
deze studie af met een masteronderzoek naar het 
effect van beenstijfheid en stapfrequentie bij atleten 
die rennen op een hardloopprothese. In 2015 werd 
ik aangenomen in het VUMC voor een gecom-
bineerde functie als bewegingslaborant en junior 
onderzoeker. Ik ben op 14 oktober 2022 in de aula 
van de VU gepromoveerd met prof. dr. Annemieke 
Buizer als promotor en dr. Marjolein van der Krogt 
als copromotor. Ik werk nog altijd in het bewegings-
laboratorium, waar ik klinische gangbeeldanalyses 
en inspanningstesten uitvoer binnen de zorg en in 
deeltijd een postdoconderzoek doe.

l.oudenhoven@amsterdamumc.nl

‹ ‹  
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››Ise Butter 
Op de middelbare school hockeyde ik veel, ging wiskunde mij makkelijk af en vond ik het menselijk 

lichaam interessant. Zodoende herkende ik mezelf in het profiel dat Theo de Haan toentertijd van 

een student Bewegingswetenschappen (BW) schetste. In 2010 begon ik aan de bachelor BW aan 

de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU). Hele dagen heb ik rondgehangen in de medische faculteit, 

want bewegingswetenschappers (BW’ers) bleken ontzettend gezellige mensen. De VIB-kamer (VIB 

= Vereniging in Beweging) werd mijn huiskamer. Het zorgde voor veel samenwerking met andere 

studenten, zowel wat betreft studeren als bij het organiseren van sociale activiteiten. 

T
ijdens de BW-master 
met focus op gezond-
heid miste ik de schakel 
naar de praktijk en de 

implementatie van onderzoeksre-
sultaten. Gelukkig werd een jaar 
later de master Musculoskeletal 
Physiotherapy Sciences gelan-
ceerd, gezamenlijk voor BW’ers en 
fysiotherapeuten. Wat mij betreft 
was dat een magische combinatie 
waarbij colleges veranderden 
in actieve werkgroepen waarin 
ik ontzettend veel kon leren 
van medestudenten. Vanwege 
een gescheurde kruisband en 
meniscusletsel liep ik dat jaar op 
krukken. Dit bracht mij wel bij 
een leuke afstudeerplek, die later 
een baan werd. Bij het onder-
zoeksbureau van de orthopedie in 
OLVG, JointResearch, zit namelijk 
een enthousiaste club van artsen 
en BW’ers met Nienke Willigen-
burg aan het roer. De Escape-trial 
vergelijkt behandelingen van me-
niscusletsel bij ouderen, waarbij 
ik focuste op de baseline-data. Bij 
de ingewikkelde pathway analysis 
werd ik gelukkig geholpen door 
Marco Hoozemans, aan wie ik ook 
mijn eerste baan te danken heb.  
Marco introduceerde mij namelijk 
bij CORAL en ik ging, naast mijn 
tweede master, aan de slag als 
schakel tussen de afdeling BW in 
de VU en het onderzoeksbureau 

van de orthopedie in Noord-
west Ziekenhuisgroep (locatie 
Alkmaar). Vanuit een kamer op 
de poli hielp ik twee jaar lang bij 
verschillende studies, waarbij 
bewegingsanalyses een grote rol 
speelden. Onderhand had ik twee 

functies in het wetenschappelijk 
onderzoek, maar de ambitie om te 
promoveren ontbrak. Mijn inte-
resse voor data was wel gewekt. 
Sinds 2018 werk ik bij het weten-
schapsbureau van OLVG (locatie 
oost en west). Erg prettig om weer 

op de fiets naar mijn werk te kun-
nen! Ik ben verantwoordelijk voor 
de infrastructuur en het beleid 
voor wetenschappelijke onder-
zoeksdata, en adviseer daarin 
ook onderzoekers. Hiervoor zoek 
ik vaak samenwerking in STZ 
(Samenwerkende Topklinische 
opleidingsZiekenhuizen), Santeon 
ziekenhuizen, en met de UMC’s. 
Binnen het wetenschapsbureau 
van OLVG werk ik samen met 
epidemiologen, informatiespe-
cialisten en de commissie die de 
lokale uitvoerbaarheid toetst. 
Voor wensen van onderzoekers 
zoek ik naar oplossingen met de 
technischere afdelingen. Op deze 
manier worden nieuwe systemen 
getoetst, geïmplementeerd en 
geëvalueerd. Daarnaast krijg ik 
veel energie van het organiseren 
van evenementen, zowel voor 
onderzoekers als voor andere 
collega’s. Voor Data&Drinks 
komen geïnteresseerden naar de 
kroeg om met elkaar in gesprek te 
gaan over data-innovaties en het 
toepassen van AI in de zorg. 
OLVG ligt midden in de stad. Er 
is altijd reuring, zowel binnen 
als buiten de muren. Reuring 
betekent beweging. Ik denk dat 
mijn interesse in die zin niet veel 
is veranderd.‹‹

isebutter@hotmail.com

››BW’er AAN HET WERK
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50 JAAR BW
Een halve eeuw Bewegingswetenschappen VU Amsterdam: 

reflectie op het BW-feest door de ogen van Korte Rock.

Door Bertil Veenstra, Paul Goossens en Peter Bosch

Toen we gevraagd werden om als band op te treden op het 50-jarig 
bestaan van Bewegingswetenschappen aan de VU hoefden we 
daar niet lang over na te denken. Natuurlijk wilden we graag 
spelen voor de faculteit waar we in 1988 gestart waren als verse 
eerstejaars student Bewegingswetenschappen en waar we een jaar 
later ons bandje Korte Rock zijn gestart. In ons 34-jarig bestaan is 
er veel gebeurd: relaties zijn gestart ... en weer geëindigd, er zijn 
kinderen geboren en inmiddels het huis uitgegaan, nieuwe banen 
zijn aangenomen en reorganisaties overleefd. Constante factor 
in die 34 jaar was … ons bandje. De wekelijkse bandrepetitie, 
een dikke duizend inmiddels, vormt zo een vast ijkpunt in ons 
dagelijks bestaan. Spelen op het tiende lustrum maakt, hoewel we 
voorlopig nog niet aan stoppen denken, de cirkel voor nu rond. 

Op 22 september was het zo ver en versterkt met onze twee 
achtergrondzangeressen meldden we ons bij Radeon voor het 
opbouwen en de soundcheck. Apparatuur neerzetten, alles aan-
sluiten en nog even snel een repetitie met Guus Baan, omdat hij 
als gastgitarist een paar nummers zal meespelen, en dan begint 
het wachten tot we aan de beurt zijn. Als de laatste klanken van 
de BW-band (zie foto boven) zijn uitgestorven mogen we aan de 
bak. Met gezonde spanning stappen we op het podium en een 
korte blik in de zaal leert ons dat wij inmiddels hoogbejaard zijn 
vergeleken met ons publiek. 

Gelukkig heeft het enthousiasme van de gemiddelde bewegings-
wetenschapper in acht generaties studenten nog niets aan kracht 
ingeboet en weet men op de faculteit nog  steeds wat een feest is. 
Als we na ruim een uur van het podium stappen, begint voor ons 
de keerzijde van het muzikantenleven: alle aangesleepte appara-
tuur moet midden in de nacht weer terug naar onze oefenruimte. 
Als alles weer op zijn plek staat zijn we het erover eens dat dit een 
van de leukste optredens in ons bestaan is. ‹‹

››FEEST
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››VvBN-PROEFSCHRIFTPRIJS 2021

Kai Krabben
Daniël Knegt is een blinde judoka die geprobeerd heeft zich namens ons land te kwalificeren voor de Paralympische 
Spelen van Tokio, maar helaas is dat hem niet gelukt. Toch heeft Daniël goede hoop dat hij in 2024 wél zal deelnemen 
aan de Paralympische Spelen van Parijs. Naast het vertrouwen in zijn eigen inzet en training is er nog een belangrijke 
reden voor dit optimisme; in de aanloop naar Tokio moest Daniël, die door een militair ongeluk volledig blind is, het 
in wedstrijden ook opnemen tegen visueel beperkte tegenstanders die nog wel enig zicht hadden. Sinds Tokio is het 
wedstrijdformat van Para-judo gewijzigd en zijn er aparte klassen voor volledig blinde en nog deels ziende judoka’s. 
Deze wijziging is tot stand gekomen naar aanleiding van mijn proefschrift over de invloed van visuele beperkingen op 
de judoprestatie. Op 4 november 2021 verdedigde ik mijn proefschrift en op het VvBN-symposium van 22 april 2022 
mocht ik de VvBN-Proefschriftprijs ontvangen. Een grote eer en een mooie gelegenheid om de Moving Matters-lezers 
wat meer over mijn proefschrift te vertellen.

Mijn promotieonderzoek maakte deel uit van een grotere missie 
van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om tot een 
beter gefundeerde wedstrijdindeling te komen voor sporters met 
een beperking. Paralympische sporten bieden plek aan atleten 
met een groot scala aan zowel type als mate van beperking. Om 
binnen dit speelveld een gelijkwaardige competitie te organise-
ren, ondergaan alle atleten een zogeheten classificatie van hun 
beperking. Hier wordt vastgesteld of atleten in aanmerking komen 
om deel te nemen aan een paralympische sport en zo ja, in welke 
sportklasse zij dan uitkomen. Het doel van classificatie is om de 
invloed van een beperking op de uitkomst van de competitie te 
minimaliseren, zodat de winnaar ook daadwerkelijk de beste atleet 
is en niet simpelweg de minst beperkte. Lange tijd zijn classifica-
tiecriteria opgesteld voornamelijk op basis van medische indelin-
gen van beperkingen, zonder specifieke kennis van de invloed op 

sportprestaties. In 2007 heeft het IPC besloten dat alle paralympi-
sche sporten wetenschappelijk onderbouwde classificatiecriteria 
dienden de ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een toenemende 
interesse in onderzoek naar paralympische classificatie, waaron-
der ook mijn promotieonderzoek naar de classificatie van visuele 
beperkingen in judo. Dit onderzoek voerde ik uit aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam onder supervisie van David Mann, John 
van der Kamp en Geert Savelsbergh.

De onderzoeksvraag die centraal stond in mijn promotieonderzoek 
was hoe een visuele beperking de prestatie in het judo beïnvloedt. 
Om deze vraag te beantwoorden heb ik verschillende typen 
onderzoeken uitgevoerd. Zo heb ik een expertpanel samengesteld 
bestaande uit paralympische judo-atleten, coaches, scheidsrechters 
en officials, die ik via online vragenlijsten bevraagd heb over de rol 
van visuele functie in het judo. Ook heb ik bestaande gegevens over 
de mate van visuele beperking van een kleine 300 paralympische 
judoka’s verzameld en deze gerelateerd aan de resultaten die zij 
behaald hebben in internationale competities. Uiteraard mocht ook 
empirisch onderzoek niet ontbreken, waarbij ik zelf gegevens over 
de mate van visuele beperking en prestaties verzamelde. Dit deed 
ik zowel bij een groep paralympische topjudoka’s met een visuele 
beperking tijdens toernooien en trainingsstages in Engeland en Ca-
nada, maar ook bij Nederlandse judoka’s zonder visuele beperking. 
Bij deze laatste groep simuleerde ik verschillende maten van visuele 
beperking met behulp van bijvoorbeeld blinddoeken of zwembril-
len beplakt met speciaal folie dat het zicht vertroebelde. Zo was het 
mogelijk dezelfde judoka te vergelijken onder verschillende visuele 
condities. In alle onderzoeken heb ik de judosport benaderd vanuit 
een ecologisch dynamisch kader. Deze benadering impliceert dat 
vaardigheid in judo niet uitsluitend binnen een individuele atleet 
gezocht zou moeten worden, aangezien vaardig gedrag juist ont-
staat uit de interactie tussen de twee atleten. De belangrijkste im-
plicatie voor dit proefschrift was om de judoprestatie te bestuderen 
in een representatieve context waarin volledige interactie tussen 
beide atleten mogelijk was.

Kai bij het Olympic Oval in Calgary: “In 2018 was ik hier om metingen te 
doen bij de Pan-Amerikaanse Kampioenschappen.” 
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Voor ik verderga met het bespreken van de resultaten is het 
handig om iets meer te weten over de paralympische judosport 
zelf, meestal aangeduid als VI (visually impaired) judo. Net als in 
de olympische variant van de sport, is het doel van VI-judo om 
de tegenstander met een werptechniek op de rug te krijgen of in 
het grondgevecht te controleren. Er is echter wel één belangrijk 
verschil tussen het judo voor mensen met en zonder visuele be-
perking, namelijk de startpositie. Waar judoka’s in het, tussen aan-
halingstekens, ‘reguliere’ judo starten op een paar meter afstand 
en zonder fysiek contact, mogen judoka’s in het VI-judo elkaar al 
voor de start van de wedstrijd vastpakken, waardoor zij direct op 
basis van tast hun acties kunnen sturen. Deze aanpassing is waar-

schijnlijk de reden dat van oudsher slechts één enkele sportklasse 
in het VI-judo werd gehanteerd, waarbij zowel nog deels ziende 
als volledig blinde judoka’s het tegen elkaar opnamen.

Uit alle studies die ik heb gedaan, bleek de noodzaak voor aanpas-
sing van de huidige classificatiecriteria in het VI-judo. De resulta-
ten lieten zien dat dat de mate van visuele beperking de prestatie 
in het VI-judo niet beïnvloedt, zolang beide atleten nog enige mate 
van visuele restfunctie hebben. Functioneel blinde judoka’s bleken 
echter in het nadeel te zijn wanneer zij het moeten opnemen tegen 
nog deels ziende tegenstanders. Het zichtvermogen draagt dus wel 
degelijk bij aan de judoprestatie, zelfs wanneer gestart wordt met 
twee handen vast. Verder heb ik gevonden dat de mate van visuele 
scherpte die nodig is om gelijkwaardig deel te kunnen nemen in 
het judo voor normaal-zienden, dus zonder aangepaste startpositie 
en met het sterk visueel gedreven pakkingsgevecht, anders is dan 
voorheen verondersteld. De vaardigheid in het pakkingsgevecht 
bleek bestand tegen een hoge mate van beperking aan de visuele 
scherpte, maar vereist wel een voldoende groot visueel veld om de 
armen en handen van de tegenstander te kunnen monitoren. 

Op basis van deze bevindingen heb ik niet alleen wetenschap-
pelijke publicaties geschreven, maar ook aanbevelingen gedaan 
aan het IPC en de Internationale Blinden Sport Federatie (IBSA) 
voor aanpassingen van de classificatiecriteria in het VI-judo. De 
belangrijkste aanbevelingen waren (1) het splitsen van VI-judo 
in twee sportklassen voor functioneel blinde en nog deels ziende 
judoka’s, en (2) het wijzigen van de minimale beperkingscriteria 
waarmee mag worden deelgenomen aan VI-judo IPC en IBSA 
hebben deze aanbevelingen overgenomen en nieuwe classificatie-
criteria ingesteld op weg naar Parijs 2024. Voor Daniël Knegt was 
het onder deze nieuwe regels direct raak: op de Grand Prix van 
Antalya in april van dit jaar, twee dagen na het VvBN-symposium, 
kreeg hij het brons omgehangen.‹‹

kkrabben@gmail.com

Judoka Daniël Knegt is volledig blind. Door de bevindingen van Kai Krabben 
en diens aanbevelingen aan het Internationaal Paralympisch Comité en de 
Internationale Blinden Sport Federatie hoeft Daniël het in wedstrijden niet 
meer op te nemen tegen tegenstanders die niet volledig blind zijn. Naast 
Daniël staat zijn trainer Daniëlle Vriezema.

Judofoto van Kai en een collega bij een pilotstudie. 

In de testruimte in Calgary.
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››HOE IS HET NU MET

››Ben van Koningsveld
Mijn naam is Ben van Koningsveld en ik heb Bewegingswetenschappen gestudeerd aan de VU in 

Amsterdam, cohort ’93. Na mijn studie ben ik een jaar gaan reizen door Australië, Nieuw-Zeeland en 

de Verenigde Staten. Tijdens mijn wereldreis ontmoette ik Esther, met wie ik inmiddels achttien jaar 

getrouwd ben. Samen hebben we veel gereisd, onder andere door Birma, Cambodja, Zimbabwe, Namibië, 

Bolivia en Peru. We hebben inmiddels twee (toch wel een beetje schermverslaafde) kinderen Sven (15) 

en Zoë (14) en we wonen alweer een tijd in Amersfoort. Mijn favoriete sport is op dit moment triatlon; ik 

focus op de korte afstanden maar in 2021 heb ik de hele triathlon in Hamburg af mogen leggen. 

I
n Amersfoort heb ik 12,5 jaar 
in de gemeenteraad gezeten 
en daarbij altijd de portefeuil-
les Sport en Sociaal domein 

gehad. Daarnaast was ik werk-
zaam bij onder andere het Ken-
niscentrum Sport en Bewegen en 
bij een zorgaanbieder. Momenteel 
ben ik wethouder in Amersfoort 
met (uiteraard) de portefeuille 
Sport en Bewegen. Net als in mijn 
vorige functies ben ik als wethou-
der wederom bezig om bewegen 
in het dagelijks leven te norma-
liseren. Koppelingen van sport 
& bewegen met sociaal domein, 
ruimtelijke ordening en onder-
wijs zijn belangrijker dan ooit. 
Sport als middel, maar daarnaast 
is sport ook een doel. Dat net te 
zien bollen, de finishlijn te halen, 
die volley te maken, zijn allemaal 
momenten die je bij kunnen 
blijven. Het is mooi om daar – 
ditmaal – op lokaal niveau een 
bijdrage aan te mogen leveren. 
Ik kom met enige regelmaat nog 
bewegingswetenschappers tegen 
op belangrijke plaatsen, dat vind 
ik mooi om te zien. Als het over 
bewegen gaat, zijn er ergens op 
de voor- of achtergrond altijd wel 
BW’ers in het spel. Je merkt dat 
bewegingswetenschappers goed 
opgeleid zijn om domeinoverstij-
gend te denken.

Ik denk met veel plezier terug aan 
de studententijd in Amsterdam. 
Eigenlijk was het één groot feest. 

Blind naar De Gieter kunnen 
gaan omdat er elke avond altijd 
wel een studiegenoot te vinden 
was, of feesten (en sporten) in het 
warme nestje. Kampioen worden 
met het zaalvoetbalteam van FBW 
(Faculteit Bewegingswetenschap-
pen). Skiën in Risoul. Mijn ver-
jaardag die in 1995 door de hele 
stad gevierd werd (kan ook te ma-
ken hebben gehad met een beker 
die door een lokale voetbalclub 
gewonnen werd, maar dat is nooit 
aangetoond), stukjes schrijven 
voor het FBW-studentenblaadje. 
Allemaal waardevolle momenten. 
Ik raad ook altijd iedereen aan 
(die erover twijfelt) om Bewe-
gingswetenschappen te studeren. 
Nee, je wordt niet direct opgeleid 
voor één bepaalde baan, maar een 
leuke vlotte studie met enthou-
siaste studiegenoten bepaalt ook 
voor een groot deel hoe je verder 
in het leven staat. ‹‹ 
 

b.vankoningsveld@amersfoort.nl
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Li-Juan Jie 
Tijdens mijn opleiding fysiotherapie kreeg ik de mogelijkheid om in Engeland mijn 

wetenschappelijke en praktische stage te combineren. Hierna was de keuze snel gemaakt, ik 

wilde het onderzoek in en het liefst aan de slag met het thema motorisch leren. Tot mijn grote 

blijdschap kreeg ik na mijn master in Sport and Health Sciences de gelegenheid om mijn (scriptie)

onderzoeken over motorisch leren voort te zetten in de vorm van een PhD. Momenteel werk ik 

nog altijd met veel plezier binnen dit thema als postdoc-onderzoeker. 

T
ijdens mijn bachelor- en masterscrip-
ties probeerde ik de kennis op gebied 
van motorisch leren vanuit (voor-
namelijk) de sportwereld te vertalen 

naar revalidatie, wat resulteerde in twee mooie 
publicaties. Een half jaar nadat ik was afge-
stuurd kwam er een PhD-positie vrij die hier 
precies op voortborduurde; wat was ik blij! 
Onder leiding van prof. Sandra Beurskens, dr. 
Susy Braun en dr. Kenneth Meijer mocht ik 
aan dit avontuur beginnen. Mijn promotietra-
ject richtte zich met name op het ontwikkelen, 
toepassen en vervolgens het onderzoeken 
van de effectiviteit van impliciet en expliciet 
motorische leerstrategieën bij mensen met 
een neurologische aandoening. Deze jaren 
zijn voorbijgevlogen. Ik heb ontzettend veel 
geleerd over het doen van (praktijkgericht) 
onderzoek maar ook op gebied van organisatie 
en samenwerken met een groot interdiscipli-
nair team. Richting mijn laatste jaar voelde het 
echter niet als een einde.

Een postdoc was de uitgelezen kans om me 
te verdiepen in onderzoek met een meer fun-
damentele insteek. Ik wilde graag meer weten 
over de onderliggende werkingsmechanismes 
van motorische leerstrategieën. Vooral omdat 
vaak verondersteld wordt dat sommige leer-
strategieën een minder groot beroep doen op 
cognitieve (corticale) functies. Maar is dat ook 
daadwerkelijk zo? Het gebruik van neurofysio-
logische uitkomstmaten zouden mogelijk kun-
nen leiden tot nieuwe (objectievere) inzichten 
over de mogelijke werkingsmechanismen. 

De YERUN mobility travel award en de Koot-
stra Talent Fellowship voor postdocs zorgden 
ervoor dat ik deze vraag kon onderzoeken en 
dit resulteerde in het Challenge To Balance-
project. In dit project wordt onderzocht wat 
de invloed is van verschillende (impliciete 
en expliciete) taakinstructies, op enerzijds de 
balansperformance en anderzijds spier- en 
herseninteracties, tijdens uitvoering van ver-
schillende balanstaken. Samen met dr. Tjeerd 
Boonstra, dr. Kenneth Meijer, dr. Elmar Kal 
en dr. Toby Ellmers probeer ik met dit project 
meer inzicht te verkrijgen in de werkingsme-
chanismes die ten grondslag liggen aan deze 
instructies.

Echter ook de praktijk ben ik niet uit het oog 
verloren; samen met mijn collega’s dr. Melanie 
Kleynen en dr. Susy Braun werk ik aan ver-
schillende projecten die vooral inspelen op 
vraagstukken die naar boven komen vanuit de 
praktijk. Dat doen we niet alleen, maar meest-
al samen met een groot (interdisciplinair) 
team van onder andere docenten, studenten, 
onderzoekers, cliëntvertegenwoordigers en 
ontwerpers. Recent zijn we gestart met het 
TREAT (beTeR bEwegen door therapie op 
mAaT) project dat zich richt op de vraag hoe 
motorische leerstrategieën gepersonaliseerd 
toegepast kunnen worden bij neurologische en 
geriatrische patiënten; belangrijk en beteke-
nisvol onderzoek dat zorgt voor een goede 
vertaalslag richting de dagelijkse praktijk.

Momenteel werk ik als docent en onderzoeker 
binnen het lectoraat Voeding, Leefstijl en Be-
wegen en de academie voor fysiotherapie van 
Zuyd Hogeschool. De focus ligt hier vooral op 
praktijkgericht onderzoek. Daarnaast kan ik 
ook mijn ‘ei’ kwijt in het meer fundamentele 
onderzoek, door de dataverwerking en -ana-
lyses van het Challenge to Balance-project. Ik 
zou het prachtig vinden als we in de toekomst 
dit soort onderzoeken verder kunnen voort-
zetten en uitbreiden zodat patiënten uitein-
delijk de therapie ontvangen die het meest 
effectief is en het best bij hen past. ‹‹
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››DE POSTDOC
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››VERSLAG  VvBN PhD-DAG

VvBN PhD-dag
Door Vera Kooiman, Jurre Baetsen, Thomas Gersie, Sabine Schootemeijer, Lara Visch, Anouk Stoffels en Wouter Staring 

Vrijdag 28 oktober 2022 kwamen veertig PhD-studenten in de bewegingswetenschappen samen in 
het Radboudumc in Nijmegen voor de VvBN PhD-dag 2022. Met het thema ‘Move together, without 

movement there is no change’ was de dag gefocust op beweging, in alle vormen en maten. 

Het was een gezellige dag om bij te praten met collega-promoven-
di en te horen over hun onderzoek. Acht PhD-studenten gaven 
een presentatie over hun onderzoek en acht andere PhD-studen-
ten presenteerden een poster. Er werden veel vragen gesteld en er 
was veel ruimte voor discussie. Noël Keijsers en Esther Tanck, de 
twee keynotes, gaven een inkijkje in hun weg naar professorschap. 
Om het thema ‘move together’ eer aan te doen, was er een geza-
menlijke wandeling tijdens de lunch. Interessante workshops wer-
den verzorgd door TMSi, Artinis Medical Systems, OIM Orthope-
die en de persvoorlichter van het Radboudumc, en de promovendi 
konden hun CV laten checken. Na lang beraad besloot de jury, 
bestaande uit Noël Keijsers en Annemiek Barsingerhorn, dat de 
prijs voor de beste presentatie, de TMSi VvBN Oral Award, naar 
Leila Faber ging. Iris Hagoort won de TMSi VvBN Poster Award, 
de prijs voor de beste poster.  

We sloten de dag af met een borrel en een etentje. Het was een 
zeer geslaagde dag en we kijken uit naar volgend jaar!
Hartelijk dank aan onze sponsoren TMSi, Sint Maartenskliniek, 
Donders instituut en Artinis Medical Systems. ‹‹

Prof. dr. Noël Keijsers tijdens zijn keynote ‘The GOAT and the 
Mircobrewery’.

Iris Hagoort (links) won de TMSi VvBN Poster Award en Leila Faber won 
de TMSi VvBN Oral Award.

Prof. dr.. Esther Tanck geeft de keynote 'Bewogen door beweging'.
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MOVING matters  ›› Nummer 2  |  2022

››Lars Bouten
In augustus 2021 rondde ik mijn master Biomedical Sciences in de richting van 

Bewegingswetenschappen af aan de Radboud Universiteit. Rond diezelfde tijd ging ook mijn 

jongensdroom in vervulling: als volleyballer uitkomen op het hoogste niveau van Nederland. Volleybal is 

een sport waar, zeker in Nederland, weinig geld in omgaat en dus moest ik ook op zoek naar een baan 

die te combineren is met de trainingsuren die ik maak en die het liefst ook nog aansluit bij mijn studie. 

Dit bleek geen gemakkelijke opgave: een aantal sollicitaties verder had ik nog steeds niks gevonden 

en ik besloot het over een andere boeg te gooien; ik nam een tijdelijke baan bij de afdeling Neurologie 

van het Radboudumc en legde contact met Bas Bloem. Hij heeft zelf ook professioneel gevolleybald 

en daarnaast een heel mooie carrière opgebouwd in de medische wereld. Ik was benieuwd of hij zijn 

ervaringen wilde delen. We belden en tijdens dit gesprek gaf Bas aan dat hij mogelijk iets voor mij had; 

er liep een project naar het effect van wandelen op de ziekte van Parkinson en daarbij zochten ze nog 

menskracht om de metingen uit te voeren. Ik zou snel meer horen.

I
nmiddels is het ruim een jaar geleden dat 
ik voor het eerst contact had met Bas en ik 
werk nu al driekwart jaar bij het Experti-
secentrum voor Parkinson en Bewegings-

stoornissen in het Radboudumc; ik werk er als 
onderzoeker op het STEPWISE-project (www.
parkinsonnext.nl/stepwise/). Binnen dit project 
kijken we of we mensen met Parkinson via een 
smartphone-app kunnen motiveren om meer te 
gaan wandelen. Uiteindelijk hopen we dat meer 
wandelen dan weer een positief effect heeft op 
de symptomen van Parkinson. De deelnemers 
aan ons onderzoek komen voor een baseline- 
en follow-upmeting naar het Radboudumc, 
tussendoor gebruiken ze een jaar lang de app. 
Mijn werkzaamheden zijn hoofdzakelijk het 
afnemen van de metingen in het Radboudumc 
en daarnaast het werven en includeren van 
nieuwe deelnemers. Verder ondersteun ik in 
alle processen van het onderzoek waar nodig. 
Dit werk doe ik 32 uur per week, zodat ik het 
goed kan combineren met mijn topsportbe-
staan. Zo werk ik op maandag en vrijdag halve 
dagen, aangezien we dan ’s middags trainen. De 
overige dagen trainen we ’s avonds, dus kan ik 
overdag volledig werken. Dit is niet altijd even 
makkelijk. Vaak moet ik na mijn werk (bijna) 
meteen door naar de training. Ik kan dan thuis 
snel wat eten en spring vervolgens in de auto 
om op tijd te komen voor mijn training. Geluk-

kig wordt op mijn werk altijd goed meegedacht 
en kan ik vaak iets eerder weg, zodat ik net iets 
meer tijd heb om te eten.

Onze competitie startte begin oktober, maar ik 
moest deze start aan mij voorbij laten gaan. Het 
noodlot sloeg toe in de laatste oefenwedstrijd 
voor de competitiestart. Tijdens een aanval 
raakte ik uit balans, waardoor ik verkeerd 
terechtkwam. Het gevolg: een afgescheurde 
voorste kruisband. Ondertussen ben ik geope-
reerd en druk bezig met revalideren. De blessure 
kwam als een klap in mijn gezicht omdat ik nu 
niet meer kan doen wat ik het liefst doe, vol-

leybal. Daarnaast heeft het ook een heel grote 
impact op alle andere dingen in mijn leven en ik 
kan zelfs mijn werk niet meer volledig uitvoeren. 
Gelukkig wordt ook over deze ongelukkige situ-
atie goed meegedacht vanuit mijn werk, zodat ik 
alsnog de uren kan maken en de best beschik-
bare zorg krijg. Het herstel zal tijd vragen, maar 
ik ga er sterker uit komen! Hierbij geldt voor mij, 
net zo goed als voor mensen met Parkinson, dat 
bewegen zorgt voor de beste resultaten; zo kan ik 
in de praktijk brengen wat ik ook verkondig aan 
de deelnemers van STEPWISE. ‹‹

Lars.Bouten@radboudumc.nl 

››BW'er AAN HET WERK
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››PROMOTIE

Matthijs Koedijk 
Fit for duty: towards optimal testing in the safety domain

Politieambtenaren, marechaussee-officieren en gevangenisbewaarders moeten voorbereid zijn 

op uiteenlopende situaties, van routinetaken tot potentieel levensbedreigende confrontaties. Het 

is daarom van cruciaal belang dat veiligheidsorganisaties grondig en nauwkeurig testen of hun 

werknemers ‘fit for duty’ zijn. In mijn proefschrift beantwoord ik de vraag hoe veiligheidsorganisaties 

een testomgeving kunnen ontwikkelen die inzicht geeft in de prestaties in de werkpraktijk. 

H
et testen of veiligheidspersoneel geschikt 
is voor het werk is een uitdaging, of het 
nu gaat om lichamelijke fitheid of om 
specifieke beroepsvaardigheden (schieten, 

handboeien omdoen, et cetera). De huidige test-
methoden bieden vaak slechts een beperkt inzicht 
in hoe werknemers presteren in stressvolle werksi-
tuaties. In mijn proefschrift ga ik daarom in op de 
uitdaging hoe veiligheidsorganisaties testmethodes 
kunnen ontwikkelen die toepasbaar zijn voor de 
werkpraktijk. Ik noem dit representativiteit. Een 
tweede uitdaging is dat veiligheidsorganisaties be-
oordelingsconclusies moeten kunnen maken. De uit-
dagingen staan niet los van elkaar, maar gaan hand 
in hand. Representatieve testomgevingen bestaan 
meestal uit complexe en dynamische situaties, waarin 
werknemers een situatie op verschillende manieren 
en met verschillende vaardigheden oplossen. 

Mijn bevindingen leidden tot de volgende twee 
conclusies. De eerste is dat representativiteit ertoe 
doet! De studies in mijn proefschrift tonen factoren 
aan die de prestaties van werknemers beïnvloeden 
en die bijdragen aan een representatieve beoordeling 
van de prestaties. Eén van de bevindingen is bijvoor-
beeld dat het dragen van een politie-uniform tijdens 
fysieke testen (in plaats van sportkleding zoals nu 
gebruikelijk is) een essentiële manier is om de repre-
sentativiteit van deze testen te vergroten. Ten tweede 
vraagt de complexe en dynamische aard van het werk 
in het veiligheidsdomein om een meer genuanceerde 
benadering van evaluatie en scoring die verder gaat 
dan goed of fout. Dit vereist een verschuiving van 
focus op een geïdealiseerd gedrag of een perfecte 
bewegingsuitvoering naar een focus op individuele 
prestatieoplossingen.

Curriculum Vitae
Ik heb Bewegingswetenschappen gestudeerd aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. Mijn studie werd 
opgevolgd door een promotietraject over het testen 
van professionele vaardigheden bij politieagenten en 
gevangenispersoneel. Op 12 oktober 2022 verdedigde 
ik mijn proefschrift aan de Vrije Universiteit Am-
sterdam, met dr. Raôul Oudejans als promotor en dr. 
Vana Hutter en dr. Peter Renden als copromotoren. 
Vanaf 2021 onderzoek ik de effectiviteit van Virtual 
Reality Training in het verbeteren van de besluitvor-
ming en het handelen van Europese politieagenten 
onder stress en in risicovolle operationele situaties. 
Dit onderzoek maakt deel uit van het Europese Hori-
zon 2020-project “SHOTPROS”.

matthijskoedijk@hotmail.com

‹ ‹  
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››PROMOTIE

Mireille Folkerts
Heat & Health in vulnerable populations

Hitterecord na hitterecord wordt gebroken en de zorgen over de toenemende temperaturen worden 

groter. En terecht, want hitte heeft grote gevolgen voor de gezondheid van (kwetsbare) mensen. Maar 

valt er iets aan te doen? Kunnen we bijvoorbeeld waarschuwingen en adviezen over hittestress beter 

individualiseren om zo hittegerelateerde morbiditeit en mortaliteit te verlagen?

Heat & Health 
in vulnerable populations

Mireille A. Folkerts

Kwetsbaarheid in de hitte wordt onder andere beïn-
vloed door meteorologische parameters, gedrag en 
door fysiologische karakteristieken. Uit ons onder-
zoek blijkt dat oudere vrouwen kwetsbaarder zijn 
voor extreme hitte dan mannen. Zo kunnen vrouwen 
bij een lagere thermische belasting dan mannen hun 
warmte niet meer kwijt. Deze hogere kwetsbaarheid 
zien we ook terug in de sterftecijfers: in extreme 
hitte overlijden meer oudere vrouwen dan oudere 
mannen. 

Doordat bepaalde populaties – zoals oudere vrouwen 
– kwetsbaarder zijn in de hitte, zou doelgerichter 
advies over hittestress kunnen helpen de morbiditeit 
en mortaliteit te verlagen. Uit ons onderzoek blijkt 
namelijk dat mensen zich aanpassen aan de toene-
mende temperaturen. De temperatuur waarbij het 
minste aantal mensen overlijdt is de afgelopen 23 jaar 
in Nederland verschoven naar een hogere tempera-
tuur. Deze adaptatie kan komen door fysiologische 
aanpassingen of door veranderingen in ons gedrag 
en omgeving.

In onze projectgroep is een smartphone app,  
ClimApp, ontwikkeld die tot doel heeft advie-
zen tijdens hittegolven meer te individualiseren. 
ClimApp geeft op basis van thermische modellen, 
weersvoorspellingen en gebruikerskarakteristieken 
(zoals inspanningsniveau en kleding) waarschuwin-
gen en adviezen om de hittestress te verlagen. Met 
onderzoek hebben we aangetoond dat ClimApp een 
betrouwbare en gebruikersvriendelijke app is die 
een goede toevoeging kan zijn voor persoonlijker 
hittestressadvies.

Curriculum Vitae
Aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik de studie 
Bewegingswetenschappen gevolgd, waarna ik een 
paar jaar bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij 
heb gewerkt als, onder andere, onderzoeksassistent. 
Vervolgens ben ik in 2017 begonnen met mijn 
promotietraject aan de Vrije Universiteit Amster-
dam onder leiding van mijn promotor prof. dr. Hein 
Daanen en copromotoren dr. Nicola Gerrett en dr. 
Idsart Kingma. Op 1 november 2022 mocht ik mijn 
proefschrift met de titel ‘Heat & Health in vulnerable 
populations’ verdedigen. Momenteel ben ik werk-
zaam als redacteur-onderzoeker bij het Elsevier 
Weekblad.

mireille_folkerts@hotmail.com

‹ ‹  
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››OPEN TO WORK 

Droombaan gezocht
In Open to work stellen bewegingswetenschappers zich aan je voor met als doel: de baan van hun 

dromen te vinden. Met jouw inzet gaat dat lukken; waar in je netwerk zie je een mogelijke match?

Bewegingswetenschapper vol enthousiasme  
en ambitie op zoek naar een baan

Mijn naam is Enrico Madeddu, 
MSc Biomedische en Bewegings-
wetenschappen, en ik ben op 
zoek naar een nieuwe uitdaging. 
Na het behalen van mijn master 
Biomedical Sciences (Nijmegen) 
met een specialisatie richting 
bewegingswetenschappen, 
consultancy en neurologie, en 
het volgen van bewegingsgerela-
teerde vakken aan de Foro Italico 
University te Rome (Italië), zet 
ik graag de stap naar een functie 
binnen de door mij zo geliefde 
(top)sport/bewegingswereld. 

Werkervaring heb ik opgedaan in het Radboudumc en in de Sint Maar-
tenskliniek, met een inhoudelijke focus op zowel revalidatie als op het 

effect van fysieke activiteit en zitgedrag op de gezondheid bij volwas-
sen. Ik heb hier ontdekt dat het streven naar een optimale gezondheid 
en het maximaliseren van iemands fysieke en mentale performance een 
ambitie van me is en ik dat ook graag doe. Het analyseren en optimali-
seren van (team)sportgerelateerde data is dan ook mijn passie, waarbij 
facetten als strijdlust, nauwkeurigheid en communicatie van wezen-
lijk belang zijn. Naast deze eigenschappen ben ik proactief, positief 
ingesteld, enthousiast en stapelgek van sport. Als student-assistent leer 
ik de laatste kneepjes van het zorgsysteem kennen, waarna een functie 
als consultent of klinisch onderzoeker/analist op het gebied van (top)
sport, bewegen en revalidatie me heel erg aanspreekt!

Nieuwsgierig? Neem gerust contact met mij op.

www.linkedin.com/in/enricomadeddu-1997  

Enrico1997.em@gmail.com

Gezocht: juniorfunctie in de richting van bewegen,  
leefstijl en gezondheid

Help jij mij aan een juniorfunc-
tie in de richting van bewegen, 
leefstijl en gezondheid? Nu de 
opleidingen op zak zijn, ben ik 
op zoek naar een springplank 
om mijn droomberoep uit te 
oefenen. Spannend om dat via 
deze weg te proberen. Laat ik 
beginnen mij voor te stellen. 
Mijn naam is Eveline van der 
Meer. Ik heb een master in Be-
wegingswetenschappen - behaald 
aan de VU Amsterdam - en doe 
nu aanvullend een opleiding tot 
leefstijlcoach (bijna afgerond). Ik 

tennis in mijn vrije tijd, geef gymles en ik werk enkele uren per week 
voor het (w)eet wat je doet-project. Voor dat laatste geef ik trainingen 
en workshops op het gebied van eetproblematiek in de (top)sport. 

Ook heb ik voor hetzelfde project een monitoringstool ontwikkeld die 
voorspelt in hoeverre iemand last heeft van verstoord eetgedrag. Nu 
ben ik op zoek naar een baan in de richting van bewegen, leefstijl en 
gezondheid. 
Mijn meerwaarde zit in het combineren van theorie met praktijk. Ik 
werk secuur, ben bescheiden en verbind mij graag met de mensen om 
mij heen.
Wil je meer van mij weten? Ik kom graag met je in contact.

www.linkedin.com/in/eveline-van-der-meer/

eveline.vandermeer@hotmail.com

Op zoek naar een (nieuwe) uitdaging? Meld je aan voor deze rubriek via movingmatters@vvbn.org
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››HOE IS HET NU MET

››Kirsten Wielaard
Leuk! Een stuk schrijven over ‘Hoe is het nu met...’ Het is een zin die ik vaak tegenkom in mijn huidige 

bestaan. Ik geef sinds een aantal jaar Nederlandse les aan buitenlanders en help ze onder andere met 

het begrijpen van voor ons zo normale zinnen als ‘Hoe gaat het met je?’ Want ja, ‘How goes it with you?’ 

klinkt toch vrij vreemd als je het zo letterlijk vertaalt. Het meest gekozen antwoord is dan ook ‘Ik ben 

goed!’ Een gezellig antwoord, maar ik zeg er toch ook maar bij dat het wat als borstklopperij kan klinken.

T
ijdens mijn studietijd was ik op alle 
mogelijke manieren met sport bezig, 
omdat ik naast de studie Bewegings-
wetenschappen (aan de VU) ook 

deel uitmaakte van het Nederlands roeiteam. 
Het betekende zo’n twintig trainingsuren per 
week en veel onderweg voor trainingskam-
pen en wedstrijden. Gelukkig probeerden de 
docenten mijn combinatie studie-topsport 
te faciliteren, maar het op locatie maken van 
tentamens voor vakken als anatomie was 
geen optie, waardoor ik wel tot de langstu-
deerders behoorde. Mijn grote droom was 
deelname aan de Olympische Spelen, maar 
ik ben voor zowel Londen, Rio als Tokyo als 
één van de laatsten afgevallen. Driemaal bleek 
helaas geen scheepsrecht, wat leidde tot een 
ander plan: wat als ik er mijn eigen ‘road to 
Tokyo’ op de fiets van zou maken? 

Dat deed ik. Ik pakte op 21 maart 2021 mijn 
Koga Worldtraveller, uitgerust met bijna vijftig 
kilo aan gevulde tassen en begon mijn avon-
tuur. Doel: binnen 4,5 maanden zo ver mogelijk 
richting Tokyo fietsen, of via China of via Rusland 
en onderweg een manier vinden om Japan binnen 
te komen. Want ja, het was 2021, dus corona, 
lock-downs en gesloten grenzen. Ik kreeg vaak de 
vraag of ik wist waar ik aan begonnen was. Ja, dat 
wist ik, al had ik geen idee hoe het zou zijn en hoe 
ver ik zou komen. Het enige wat ik wist was dat 
ik een manier wilde vinden om er toch bij te zijn, 
in Tokyo. Om mijn oud-teamgenoten en mijn 
vriend Dirk Uittenbogaard, deel van de mannen-
dubbelvier, aan te moedigen. 

Ik wilde graag extra betekenis aan mijn reis 
geven en plaatste hem in het teken van een 
onderwerp dat me na het zien van verschillende 
documentaires (onder andere Groen Goud/ 
Biggest Little Farm) na aan het hart lag: het 
herstellen van ecosystemen en onze link met ‘de 
natuur’ via regeneratieve landbouw. Ik vond een 
prachtig voorbeeld in Regeneratieve Boerderij 

Bodemzicht en richtte daar een crowdfunding 
voor op. Ook fietste ik langs bij verschillende 
boerderijen en bezocht ik ambassades om over 
regeneratieve landbouw te praten. Ik ben via 
onder andere Frankrijk, de Balkan en Turkije 
naar Georgië gefietst en ben vanaf daar bij 
gebrek aan andere oostwaartse mogelijkheden 
naar Siberië gevlogen. Daar heb ik nog ruim 
duizend kilometer op de Siberian Highway 
gefietst, tot ik anderhalve week voor de Spelen 
echt moest accepteren dat ik Japan niet in kon 
komen vanwege de scherpe coronaregels. NOS 
Sport had een videoserie van mijn reis gemaakt 
voor hun sociale media en wilde me in Tokyo 
laten reporteren, maar zelfs zij konden me het 
land niet in laten komen. Op de dag dat Dirk in 
het vliegtuig richting de Spelen zat, zat ik in het 
vliegtuig terug richting huis.

Inmiddels ligt mijn reis ver achter me (zie: 
kirstenwielaard.com) en glimt er een onwaar-
schijnlijk mooie gouden plak in de vitrinekast. 

De dubbelvier van Dirk won historisch goud op 
deze meer dan bizarre Spelen. Ikzelf volg nu een 
deeltijd mbo-opleiding aan de bio-landbouw-
school Warmonderhof en combineer het geven 
van Nederlandse les met een baan als profcoach 
bij mijn roeivereniging A.S.R. Nereus. Geluk-
kig kan ik daar mijn sport-ei in kwijt en heb ik 
ook nog wat aan mijn studie. Ondertussen zijn 
Dirk en ik op zoek naar een plek om onze eigen 
regeneratieve boerderij te beginnen, met een 
moestuin, een stuk voedselbos en ruimte om 
clinics te organiseren. Het lijkt me tof om de link 
tussen voeding, bewegen en gezondheid ook te 
laten resoneren in onze toekomstige boerderij en 
ik zal naarmate ik ouder word ook nog wel eens 
terugdenken aan de ergonomie van bewegen. 
Toch wel multi-inzetbaar, die studie Bewegings-
wetenschappen! ‹‹

kirstenwielaard@hotmail.com
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››BW'er IN HET BUITENLAND

››Jozina de Graaf
Toen Brenda van Keeken mij vroeg om een bijdrage te leveren aan de rubriek Buitenland van dit 

blad, dacht ik “Leuk, kan ik vertellen waarom ik deze keuze gemaakt heb.”... Maar toen ik begon te 

schrijven, bleek dat het vooral een aaneenschakeling van toevalligheden is geweest.

I
n 1983 begon ik mijn studie 
aan de Faculteit der Bewe-
gingswetenschappen (die toen 
nog ‘Interfaculteit Lichame-

lijke Opvoeding’ - IFLO - heette) 
met als enige reden dat ik dacht 
niet slim genoeg te zijn voor 
Geneeskunde, maar wel geïn-
teresseerd was in het menselijk 
lichaam. Bovendien ging mijn 
vriend ook aan de VU studeren, 
dus ik besloot om me daar maar 
in te schrijven. Nooit spijt van ge-
had. Ik ben in 1988 afgestudeerd 
met als hoofdvak Functionele 
Anatomie na onder andere een 
onderzoeksstage met Maarten 
Bobbert en Gerrit Jan van Ingen-
Schenau als begeleiders. Hun pas-
sie en hun onderzoeksmethodes 
hebben eraan bijgedragen dat ik 
besloot het onderzoek in te gaan. 
Omdat behavioural neurosciences 
me meer aantrok dan biomecha-
nica, heb ik een tweede onder-
zoeksstage gedaan bij de vakgroep 
Medische Fysica in Utrecht, 
waar ik toevallig Kine Sittig heb 
ontmoet. Naast een goede vrien-
din is ze mijn AIO-begeleidster 
geworden aan de Technische 
Universiteit Delft waar ik in 1993 
mijn proefschrift in behavioural 
neurosciences heb afgerond. 

Omdat het toen al zo was dat je 
een tijdje in het buitenland moest 
werken om meer kans te hebben 
om in Nederland een vaste baan 
te krijgen, ben ik wat rond gaan 
neuzen. Het bleek dat er toevallig 
een postdoc-positie in Lyon was 
bij Marc Jeannerod; ze hadden 
het geld maar niet de kandidaat. 
Joepie, ik hoefde niet verder te 
zoeken en kon zo beginnen (dus 

weer niet echt een keuze). Mijn 
partner kwam ook over en we 
leerden Frans spreken, Frans 
eten en Franse wijn drinken. 
Allemaal fijn, vooral omdat het 
voor twee jaar zou zijn en we dan 
in Nederland een baan zouden 
vinden. Niet dus! Mijn partner 
besloot om eens te kijken hoe je 
in Frankrijk aan een vaste baan 
aan de universiteit kon komen 
(via concours, alles is hier via 
concours) en kreeg een vaste baan 
in Rennes. Au secours, weg uit 
Lyon en verhuizen naar Rennes. 
Ik vond na wat zoeken een plekje 
in een lab waar ze neurofysiologie 
deden, dus ben ik onderzoeksme-
thodes als MEG en SEEG gaan 
leren (erg interessant, maar weer 
geen echte keuze).

Toen mijn partner en ik enkele 
tijd erna uit elkaar gingen, dacht 
iedereen dat ik terug zou gaan 
naar Nederland (ik had immers 
geen vaste baan en “In haar eentje 
in Frankrijk is niets voor haar”), 
maar tot mijn eigen verbazing 
had ik daar geen zin meer in. Ik 
ben met het lab mee naar Mar-
seille verhuisd (mijn eerste echte 
keuze) om daar een nieuw leven 
te beginnen met een Franse man 
en door te gaan in de neurofy-
siologie met methodes als fMRI, 
MEG, EEG, TMS. De Faculté des 
Sciences du Sport in Marseille 
was geïnteresseerd in mijn profiel 
en ik heb daar in 2000 (eindelijk) 
een vaste baan gekregen.

Ondanks de geboortes van onze 
drie Frans-Nederlandse kinde-
ren ben ik nooit met onderzoek 
gestopt. Ik heb de verantwoorde-
lijkheid voor een onderzoeksteam 
(zes onderzoekers, zeven promo-
vendi en drie postdocs) en ben 
vicedecaan voor onderzoek aan 
de faculteit. Sinds tien jaar werk 
ik met ingenieurs en revalidatie-
artsen aan fantoombewegingen 
na amputatie; mijn eerste echte 
onderzoekskeuze! Ik blijf hieraan 
werken tot mijn pensioen denk 
ik… tenzij ik de keuze maak om 
iets anders te doen. ‹‹ 

 
jozina.de-graaf@univ-amu.fr
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Fotowedstrijd op herhaling!

De redactie van de Moving Matters streeft er elke keer naar om het blad van een 
mooie kaft te voorzien. Omdat we ervan overtuigd zijn dat veel VvBN-leden mooie 
foto's maken en dat er dus een schat aan potentiële kaftfoto's bestaat, hebben we 
het volgende bedacht: een fotowedstrijd. Met als thema 'mens in beweging'. Ter 
inspiratie zie je een cover en een omslag. 

De fotoregels luiden als volgt:
• Er geldt een maximum van drie inzendingen per persoon.
• Je levert je foto’s digitaal aan, als .jpeg of .jpg. 
• Foto’s voor de cover (alleen voorzijde) hebben minimaal 1800 x 2700 pixels (staand).
• Foto’s voor de gehele omslag (achter- en voorzijde) hebben minimaal 3600 x 5400 pixels 

(landscape).
• Zie de voorbeeldcover en -omslag: er moet ruimte zijn voor de titel en de andere tekstele-

menten.
• Het onderwerp van je foto’s is: ‘mens in beweging’.
• Je verklaart dat je de foto’s die je aanlevert ook daadwerkelijk zelf hebt gemaakt.
• Bewerking of het maken van een collage is toegestaan, zolang de basis maar een eigen unieke 

foto blijft die een bepaalde plek weergeeft.
• De foto’s lever je uiterlijk 28 februari 2023 aan via movingmatters@vvbn.org.

Alle foto’s worden beoordeeld voor gebruik in 
Moving Matters. Daarnaast kiest een jury uit 
de inzendingen de drie meest aansprekende 
mens in beweging-foto's. Die foto's komen 
voor deze prijzen in aanmerking:
• Eerste prijs: een afdruk van de foto op 

maximaal A2-formaat op een medium 
naar keuze. 

• Tweede en derde prijs: afdruk van de foto 
op maximaal A3-formaat op medium naar 
keuze, zoals aluminium, hout of canvas.

De inzendingen worden door de jury be-
oordeeld en over de uitslag kan niet worden 

gediscussieerd met de jury. De jury bestaat uit: 
Gabriëlle Kuijer (bladmanager van Moving 
Matters), Helma de Morree (redactielid 
Moving Matters en zelf fotograaf van diverse 
kaftfoto's) en Ilse Schaffers (bewegingsweten-
schapper die van beweging fotograferen haar 
beroep heeft gemaakt en al diverse fotografi-
sche bijdragen leverde aan Moving Matters, 
zoals de huidige kaftfoto).

De redactie van Moving Matters behoudt zich 
het recht voor alle foto's die worden ingestuurd 
als kaftfoto (van Moving Matters) te gebruiken. 
Bij gebruik als kaftfoto zal de fotograaf vermeld 

worden. Bovendien wordt aan de maker van 
een kaftfoto altijd gevraagd een korte toelich-
ting op de foto te geven. Aan alle inzenders van 
foto's zal gevraagd worden of zij bezwaar heb-
ben tegen het gebruiken van hun foto('s) op de 
website van de VvBN. Bij gebruik op de website 
wordt de fotograaf niet vermeld.

Redactieleden van Moving Matters en de jury-
leden zijn van deelname uitgesloten.

Portretrecht en publicatietoestem-
ming
Als de foto enig materiaal of element bevat 
waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar 
derde partijen rechten op hebben, en/of als er 
personen herkenbaar op de foto voorkomen, 
is de deelnemer verantwoordelijk voor het 
vergaren, voorafgaand aan het insturen van de 
foto, van alle overdracht en toestemming om de 
foto te publiceren. Als een persoon op de foto 
minderjarig is, is een handtekening van één van 
zijn/haar ouders noodzakelijk.

Gebruik van het fotomateriaal
1. Door inzending geeft de deelnemer de 

redactie van Moving Matters het niet-
exclusieve en onbeperkte recht om het 
fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te ge-
bruiken en/of publiceren in haar uitgaven, 
zowel online als in print.

2. Het staat deelnemer te allen tijde vrij 
om het fotomateriaal ook zelf te blijven 
gebruiken. ‹‹

Had je je mooiste foto’s ingestuurd, 
kreeg je geen reactie! Excuses 

hiervoor – het mailadres haperde. 
Daarom nu de wedstrijd op herhaling 

met een nieuw e-mailadres!
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H
et SHOTPROS-consor-
tium is een smeltkroes 
van technologie, politie 
en wetenschap. Het 

Oostenrijkse consulting bedrijf 
USECON coördineert het project 
en er zijn onderzoekers bij betrok-
ken van het Austrian Institute of 
Technology, de KU Leuven, de uni-
versiteit van Heidelberg en uiter-
aard de VU Amsterdam. Misschien 
nog wel belangrijker zijn de politie-
organisaties die participeren in 
SHOTPROS. Naast de Nederland-
se nationale politie zijn de politie 
van Zweden, Nordrhein-Westfalen 
en Berlijn partners in het project, 
evenals het crisiscentrum van 
België, Campus Vesta (trainings-
organisatie voor first responders 
in België) en het ministerie dat in 
Roemenië verantwoordelijk is voor 
de politie. Tot slot levert het Neder-
landse RE-LiON de virtual reality 
resources en knowhow. 

Het conceptuele model dat de ba-
sis vormt onder het project komt 
voort uit het onderzoek dat Raôul 
Oudejans (met voormalige promo-
vendi Arne Nieuwenhuys en Peter 
Renden, én in samenwerking met 
de Nederlandse politie) heeft ver-
richt naar de invloed van stress op 
het beslissen en handelen van po-
litieagenten. Op initiatief van Vana 
Hutter is het model aangepast en 
uitgebreid. Zo zijn persoonlijke, 
contextuele, organisatorische 
en maatschappelijke factoren 
die stress kunnen veroorzaken 
of verergeren bij politieagenten, 
toegevoegd. Daarnaast zijn recente 
wetenschappelijke inzichten over 

de relatie tussen handelen en 
beslissen (embodied cognition), 
in het bijzonder onder tijdsdruk, 
toegevoegd aan het model. 

Lisanne Kleygrewe bracht binnen 
SHOTPROS onder andere de 
huidige trainingspraktijken van 
Europese politieorganisaties in 
kaart. Verder vergeleken we de 
trainingrespons van politieagen-
ten in VR met real-life simulatie-

trainingen, onderzochten we het 
effect van het toevoegen van een 
pijnstimulus in VR en vergeleken 
we verschillende feedbackperspec-
tieven bij de after action review 
bij VR-training. Tot slot brachten 
we de trainingsactiviteiten tijdens 
VR-training in kaart en deden we 
kwalitatief onderzoek naar de be-
leving van stress, stress coping en 
de natuurlijkheid van waarnemen 
en bewegen in VR. 

De inzichten die in het project op-
gedaan zijn over VR-training voor 
beslisgedrag van politieagenten heb-
ben we gebruikt om een framework 
voor VR-training op te stellen en 
zeven praktische didactische princi-
pes uit te werken. Hiervoor hebben 
we intensief samengewerkt met de 
politie Nordrhein-Westfalen, om 
tot een eindresultaat te komen dat 
bruikbaar is in de praktijk. De voor 
de praktijk vaak lastig toegankelijke 
wetenschap is daarbij door Matthijs 
Koedijk en Vana vertaald naar tips 
& tricks in toegankelijke factsheets 
en Vana heeft korte instructievi-
deo's gemaakt die direct inzetbaar 
zijn in de politiepraktijk. 

In september 2022 vond de 
slotconferentie plaats en we heb-
ben alleen nog de ‘final review’ 
door de EU voor de boeg die we 
samen met de Nationale Politie 
zullen organiseren. Daarna leeft 
SHOTPROS verder in het ‘virtual 
reality and police network’ (zie 
www.vrandpolice.eu, ook voor 
meer informatie over het project, 
het model, de factsheets, instruc-
tiefilmpjes, et cetera)

Acknowledgement: 
This project has received fun-
ding from the European Union’s 
Horizon 2020 Research and In-
novation Programme under grant 
agreement No 833672. The content 
reflects only the SHOTPROS con-
sortium’s view. Research Executive 
Agency and European Commis-
sion is not liable for any use that 
may be made of the information 
contained herein.‹‹

SHOTPROS
 

Door Vana Hutter en Raôul Oudejans

In het megaproject SHOTPROS (GA No 833672) wordt virtual reality (VR) ingezet om beslisgedrag van politieagenten in stressvolle 
situaties te trainen. Het project is in 2019 van start gegaan met een EU Horizon 2020 subsidie van 5,1 miljoen euro. Het doel 

van het project was om een VR-training te ontwikkelen die agenten helpt om in onvoorspelbare en gevaarlijke omstandigheden 
adequaat waar te nemen, te beslissen en te handelen. Daarmee wil SHOTPROS bijdragen aan het verbeteren van de competenties 

van Europese politieambtenaren en hen (nog) beter in staat stellen om veiligheid te waarborgen. 

››MEGAPROJECT

Het team VU-onderzoekers bestond uit (van links naar rechts): postdoc Matthijs 
Koedijk, promovenda Lisanne Kleygrewe, Vana Hutter en Raôul Oudejans.
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Hans Essers
Onderwijs is niet een richting binnen bewegingswetenschappen waar ik 

direct voor gekozen heb, maar meer ben ingerold. Mijn interesse heeft 

altijd gelegen bij een combinatie van de mens en techniek en daarbij meer 

richting de praktijk dan de theorie. Zo heb ik voor mijn bachelor de bewuste 

keuze gemaakt voor Biometrie aan Zuyd Hogeschool in Heerlen. Tijdens 

deze opleiding wordt een student onder andere kundig in het meten aan de 

mens met alle benodigde achtergrondkennis van top tot teen. 

E
chter, tijdens mijn stage bij 
de Universiteit Maas-
tricht ontwikkelde ik een 
voorliefde voor onderzoek. 

De wetenschappelijke aanpak van 
kennisontwikkeling paste precies 
bij mijn visie van het leven in het 
algemeen, altijd vragend hoe, wat 
en waarom, en nadenkend over 
verbeteringen en toepassingen. Het 
verschil was nu dat ik mijn kennis 
en denkprocessen concreter moest 
weerleggen en doorgeven aan an-
deren. Dit is een aspect waar ik zelf 
altijd mee worstelde, om figuurlijk 
de route langs de bomen duidelijk 
te maken om uiteindelijk het bos 
te kunnen zien. Opvolgend heb ik 
de master Bewegingswetenschap-
pen in Maastricht afgerond en ben 
ik aansluitend als onderzoeksas-
sistent bij de vakgroep Voeding 
en Bewegingswetenschappen 
begonnen, wat weer leidde tot een 
PhD-project.

Via dit project werd ik expert 
in onder andere biomechanica, 
spieractivatie en coördinatie, en 
activiteitenmonitoring toegepast 
bij neuromusculaire aandoenin-
gen en exoskeletten. Daarnaast 
ben ik tijdens mijn, inmiddels 

bijna twaalfjarige, werkzaamheid 
betrokken geweest bij een grote 
diversiteit aan onderzoeksprojec-
ten en onderwijsrollen. Hierbij 
kwam mijn affiniteit met de prak-
tijk naar voren en wist ik collega’s 
en studenten steeds duidelijker 
te gidsen. Daarbij werd gaande 
de jaren mijn rol in het onder-
wijs steeds prominenter. Met het 
vergaren van kennis en ervaring, 
en de pensionering van collega’s, 
boden zich namelijk meer kansen 
aan om de toekomstige genera-
tie te leiden. Zo werd en ben ik 
nog steeds betrokken in onder 
andere elk jaar van de bachelor 
Biomedische Wetenschappen en 
de master Bewegingswetenschap-
pen, inclusief de stageperiodes, 
met belangrijke thema’s zoals 
‘hersenen, gedrag en beweging’, 
‘neuromusculaire controle van 
beweging’, ‘beeldende technieken 
van spierfunctie en gezondheid’, 
‘fysieke activiteit en gezondheid’, 
en ‘analyse en restoratie van het 
menselijk bewegen’. Mede dankzij 
het Probleemgestuurd Onderwijs 
en het Basiskwalificatie Onder-
wijs-traject heb ik mijzelf weten 
te profileren als docent met een 
praktische aanpak voor onderwijs. 

Mijn visie op het onderwijs is om 
studenten de theorie in de praktijk 
toe te laten passen. In het bijzon-
der, om te laten ervaren waarover 
gesproken en geschreven wordt, 
om het besef te creëren wat de 
gevolgen zijn van een aandoening 
en een hulpmiddel, en hoe wij als 
kennisgedreven persoon van de 
maatschappij verbeteringen voor 
onze medemens kunnen maken. 
Daarnaast streef ik ernaar dat 
studenten kritisch worden over 
de huidige kennis, waar deze van-
daan komt, en wat deze precies 
betekent, en naar hun eigen werk; 
reflecteert het de werkelijkheid, en 
wat betekent het voor de toe-
komst? Het is wellicht een cliché, 
maar ‘knowing is half the battle’ 
blijft voor mij een toepasselijk 
gezegde in het onderwijs.

Hans is Junior Docent aan de 
Universiteit Maastricht, vakgroep 
Voeding en Bewegingswetenschap-
pen. ‹‹

››DE JUNIORDOCENT

Afgestudeerde  
bewegingswetenschappers
komen in diverse functies 

terecht en
bewegingswetenschappers

kom je overal tegen. Ook als 
docent. Wat beweegt hen? 
In deze rubriek maken we 

kennis met
bewegingswetenschappers

die hetzij binnen bewegings-
wetenschappen hetzij

binnen een andere discipline
docent zijn geworden.
Hans Essers bijt het

spits af. hans.essers@maastrichtuniversity.nl
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››BW'er AAN HET WERK

››Renate Hensen
In 2012 startte ik met de bachelor Bewegingswetenschappen. Eigenlijk had ik tot het tweede jaar 

van mijn master nog geen idee wat ik wilde worden en daarom koos ik steeds voor wat ik het leukst 

vond: alle sport- en psychologiegerelateerde vakken en onderwerpen. Ik vond dit niet alleen leuk 

maar ook interessant en daardoor ging het mij goed af. Tijdens mijn masterstage Thialf viel alles op 

z’n plek: ik wil sportpsycholoog worden!

Z
odoende begon ik in 
2019 met de postaca-
demische opleiding tot 
praktijksportpsycholoog 

(POPS) aan de Vrije Univer-
siteit. Als ik de opleiding met 
goed gevolg zou afronden, zou 
ik binnen drie jaar SPORTPSY-
CHOLOOG VSPN® worden. Deze 
accreditatie is een soort kwaliteits-
keurmerk onder alle sportpsy-
chologen in Nederland en wordt 
gegeven door de Vereniging voor 
Sportpsychologie in Nederland 
(VSPN, www.vspn.nl). Aange-
zien iedereen in Nederland zich 
sportpsycholoog mag noemen en 
je als sportpsycholoog ook met 
klinische problematiek te maken 
kan hebben, vind ik het belangrijk 
om alle kennis en vaardigheden 
van een goede sportpsycholoog te 
hebben en daarmee in een register 
te staan.

Hoewel de opleiding deeltijd was, 
besteedde ik bijna een volle werk-
week aan het opdoen van kennis 
en vaardigheden. Een van de 
blogs die ik erg interessant vind, 
is de blog van professor Nico 
van Yperen (www.sportscience.
blog). Hij legt op een duidelijke 
en gemakkelijke manier uit hoe 
wetenschap naar de praktijk kan 
worden gebracht en wat we hier-
aan hebben in het dagelijks leven.

Het is niet gemakkelijk om full-
time als sportpsycholoog te wer-
ken; daar werd ik voor ‘gewaar-
schuwd’ voordat ik aan POPS 
begon. Ik wilde het tegendeel 

gaan bewijzen. Het leek mij juist 
een uitdaging om vanaf het begin 
van de opleiding mijn zaken goed 
op orde te hebben door veel te 
investeren in mijn toekomst. Ik 
besloot daarom mijn eigen onder-
neming (en alles wat hierbij komt 
kijken) op te zetten. Ik noemde 
mijn bedrijf: Improve your Mind 
(www.improveyourmind.nl). Als 
sport- en prestatiepsycholoog 
bied ik mentale begeleiding aan 
sporters en presteerders uit iedere 
tak van sport en op ieder niveau, 
van recreatief tot Olympisch. 
Naast sporters begeleid ik onder 
andere ook studenten (met 

faalangst) en ondernemers om in 
balans het optimale uit zichzelf te 
halen. In ieder mens zit immers 
een presteerder.

Tijdens de opleiding heb ik veel 
kennis opgedaan. Ik merkte dat 
iedereen baat kon hebben bij 
de mentale vaardigheden uit de 
sport- en prestatiepsychologie. 
Dat is de reden dat ik deze ken-
nis graag deelde via Instagram. 
Binnen een jaar bouwde ik een 
netwerk van bijna 800 volgers op. 
Geïnteresseerd? Je kunt mij op 
Instagram vinden onder de naam 
ImproveyourmindNL. 

Naast mijn eigen onderneming ben 
ik werkzaam als opleidings- 
coördinator van de opleiding 
Sport- en PrestatiePsychologie 
(SPP). Begin 2022 is in samen-
werking met professor Nico van 
Yperen en AOG TSM Business 
School het Instituut voor Sport- en 
PrestatiePsychologie (ISPP,  
www.ispp.nl) opgericht. Ik organi-
seer en verbeter de opleiding SPP. 
Dit is de opleiding die voorheen 
de POPS heette en die ik zelf heb 
afgerond. De organisatie van de 
opleiding is sinds dit jaar van de 
VU Amsterdam naar opleidingsbe-
drijf Freia in Groningen verhuisd.

De combinatie om zowel als 
sport- en prestatiepsycholoog 
te werken als de opleiding SPP 
te organiseren, vind ik leuk en 
leerzaam. Halverwege de POPS 
besefte ik dat een baan in de 
sport- en prestatiepsychologie én 
het onderwijs voor mij perfect zou 
zijn. Zodoende ben ik afgelopen 
september ook nog gestart als 
docent-onderzoeker sportpsycho-
logie bij de Hanze Hogeschool en 
heb ik (meer dan) mijn volledige 
werkweek gevuld met werk in de 
wereld van de sportpsychologie.‹‹

Vragen of opmerkingen over 
sport- en prestatiepsychologie en 
mentale begeleiding? 
Mail naar 

renate@improveyourmind.nl

Vragen of opmerkingen over de 
opleiding SPP? Mail naar 

info@ispp.nl
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››PROMOTIE

Thomas Anijs
Total knee replacement: a biomechanical perspective on adaption 
and bone fixation

Een totale knievervanging wordt beschouwd als een succesvolle behandelmethode om een versleten, 

pijnlijke knie te kunnen verhelpen. Toch bieden de huidige totale knieprothesen voor veel jongere 

patiënten (< 55 jaar) geen directe oplossing, onder andere door de beperkte levensduur van de 

protheses (ongeveer 15 jaar). Om te kunnen bepalen of nieuwe prothesen het op lange termijn beter 

zullen doen, is het belangrijk dat ze hier al op getest zijn voordat ze in patiënten gebruikt worden. Dit 

kan met mechanische tests en kadaverbotten, of met behulp van computersimulaties.

A
ls onderdeel van mijn onderzoek heb 
ik mechanische tests uitgevoerd om de 
sterkte van cementloze fixatie direct 
na operatie te meten en te vergelijken 

tussen twee verschillende prothesen. Hieruit werd 
duidelijk dat de nieuwere prothese steviger vastzat 
dan de prothese die al jarenlang relatief succesvolle 
resultaten geeft, en dat er daarom geen problemen te 
verwachten zijn in patiënten met betrekking tot de 
onmiddellijke fixatie en daaropvolgende botingroei 
bij de nieuwere prothese.

Een ander verschijnsel dat ik onderzocht heb is 
botremodelering na afloop van een knieoperatie. 
De prothese is doorgaans van metaal gemaakt, wat 
veel stijver is dan botweefsel. Daardoor komt er 
een andere spanningsverdeling in het bot bij het 
belasten van de knie, wat leidt tot veranderingen in 
botdichtheid (wet van Wolff). Op lange termijn kan 
het bijbehorende botverlies complicaties in de hand 
werken. Dichtheidsveranderingen werden berekend 
in computermodellen van veel verschillende scheen-
benen, en vergeleken met beschikbare gegevens uit 
klinische scans. Het patroon van botremodelering 
en het effect van de stand van de knie hierop kunnen 
goed voorspeld worden door computermodellen, 
wanneer gekeken wordt naar de botdichtheid vlak 
onder de prothese. Voor lager gelegen bot wijken de 
resultaten nog af, omdat daar steeds meer factoren 
van invloed zijn op lokale botspanning die minder 
nauwkeurig bepaald kunnen worden.

Curriculum Vitae
In 2009 ben ik begonnen met de opleiding Bio-
medische technologie aan de Universiteit Twente. 
Tijdens de afronding van mijn master in 2016 ben ik 
gestart met mijn promotietraject op het Orthopaedic 
Research Lab van het Radboudumc in Nijmegen. Op 
26 oktober 2022 ben ik gepromoveerd met prof. dr. 
ir. Nico Verdonschot als promotor en dr. ir. Dennis 
Janssen als copromotor. Op dit moment ben ik werk-
zaam als onderzoeker bij Canon Production Printing, 
voor het opzetten van modellen om vervorming van 
papier als gevolg van printing te kunnen voorspellen.

thomas.anijs@gmail.com

‹ ‹  
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››BW'er AAN HET WERK

››Maarten Derriks
Tijdens mijn studie Bewegingswetenschappen (BW) aan de Vrije Universiteit Amsterdam was ik 

misschien geen voorbeeldstudent. Het vele sporten en het feit dat ik op bijna elk evenement van de 

VIB (studievereniging van BW Amsterdam) aanwezig was, zorgde soms voor mindere studieresultaten. 

Uiteindelijk heb ik mijn master afgerond met een mooie cijferlijst, maar er wel iets langer over gedaan dan 

gemiddeld. Vijf wintersporttruien en een vol 11-Stedenshirt (een aantal steden zelfs dubbel) is natuurlijk 

een mooie prestatie, maar je hebt er weinig aan op je CV. Toch bleek dat CV ideaal voor mijn huidige 

baan. Want naast alle kennis, had ik er ook een mooi netwerk opgebouwd. En bewegingswetenschappers 

(BW’ers) zijn een belangrijk deel van mijn werk als accountmanager bij ProCare.

P
roCare is leverancier 
van test- en meetappara-
tuur op het gebied van 
menselijk bewegen. We 

zijn een zusterbedrijf van Lode, 
bekend van hun ergometers, maar 
vertegenwoordigen ook veel an-
dere A-merken (www.procarebv.
nl). Zowel hardware- als software-
oplossingen worden geleverd 
aan ‘de specialist’. En laten die 
specialisten nou vaak BW’ers zijn! 
Natuurlijk de onderzoekers en 
docenten op uni’s en hbo’s, maar 
ook bij bijvoorbeeld ziekenhui-
zen, fysiopraktijken en in de 
topsport zijn het vaak BW’ers die 
werken met onze apparatuur en 
goed snappen wat met de data te 
doen.

Hierom ben ik bijna dagelijks in 
contact met BW’ers. Naast dat 
bijna alle accountmanagers en 
productspecialisten bij ProCare 
BW’ers zijn, kom ik de BW’er 
overal tegen. Bij de klant op 
locatie zelf en in onze cursussen, 
maar ook op de vele congressen, 
zoals die van VvBN, ESMAC, 
ECSS en SMALLL. Wij hebben 
daar vaak een stand, maar zijn 
ook zeker tot diep in de nacht 
aanwezig op de social events. En 
ook bij oraties en promoties voelt 

het vaak weer snel als een ouder-
wetse VIB-borrel.

Binnen ProCare werken we met 
specialismen, zoals Sport Me-
disch, Sport Performance, Reva-
lidatie en ikzelf ben verantwoor-
delijk voor Bewegingsanalyse. 
Ik heb daar contact met de klant 
en zorg dat ze het juiste advies 
krijgen over passende meet-
oplossingen. Dit gaat van 2D 
video-opstellingen bij runnersto-
res, fysio’s en revalidatiecentra 
tot aan volledig ingerichte 3D 
labs inclusief krachtplaten, EMG 
et cetera. In deze gangbeeldlabs 
kom ik dan weer BW’ers tegen. 
Ook kom ik soms op heel andere 
plekken, waar ik als BW’er nooit 
had verwacht te komen. Onze 
Vicon tracking wordt namelijk 
in allerlei markten ingezet. Denk 
bijvoorbeeld aan robot en drone-
tracking (ik ben bij een maan-
landschap van de ESA geweest), 
film&gaming (de wereldwijd 
bekende Guerrilla Games is een 
klant van ons) en Virtual Reality. 
Zo stond ik bij VR Arcade regel-
matig zombies te schieten onder 
werktijd.

Ik kom dus op heel gave plekken. 
Alle BW-opleidingen gebrui-

ken wel apparatuur van ons en 
in de meeste voetbalstadions 
en topsportlocaties ben ik wel 
geweest. Ook bij Ajax hebben ze 
een Vicon-lab en daar heb ik Van 

der Sar weleens de hand mogen 
schudden. Bij ADO Den Haag 
heb ik geholpen bij de pre-season 
inspanningstesten. En het congres 
waar ik in een driehoek stond te 
praten met Peter Blangé en Fran-
cisco Elson (205 en 213cm) zal 
ik niet snel vergeten; ik voel mijn 
nek nog steeds, haha.
Als ik zie wat een mooie dingen 
we doen in zowel sport als revali-
datie ben ik oprecht trots op mijn 
baan bij ProCare. Ooit begonnen 
als junior en inmiddels als senior 
accountmanager een belangrijk 
onderdeel van het team, met 
korte lijntjes met management 
en grote projecten. En omdat we 
blijven groeien en innoveren, kijk 
ik erg uit naar de toekomstige 
projecten.

Bij ProCare ben ik verantwoor-
delijk voor de samenwerking met 
de VIB en sinds de studenten 
mij ‘u’ noemen, weet ik dat mijn 
studentenleven al echt een tijdje 
achter me ligt. Toch ben ik blij dat 
ik nog steeds dagelijks in contact 
ben met deze mooie en bijzon-
dere groep mensen: bewegings-
wetenschappers.‹‹

maarten@derriks.net
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››BW & GENEESKUNDE

››Guus Reurink
Sinds bijna vijf jaar ben ik werkzaam als sportarts in het OLVG-ziekenhuis, bij AFC Ajax en bij 

het Amsterdam UMC. Op deze drie locaties combineer ik poliklinische zorg, (top)sportmedische 

begeleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Na de open dag van Bewegingswetenschappen 
(BW) die ik als middelbare scholier in het jaar 
2000 bezocht, was het direct duidelijk dat dit 
met stip mijn eerste keus studie was. De com-
binatie van onderzoek, sport, biomechanica, 
inspannings- en trainingsfysiologie leek mij 
fantastisch! Daarom ben ik begonnen met BW 
in Amsterdam. De jaren daarna behoren tot 
de leukste periode in mijn leven, waarin ik als 
een vis in het water was tussen alle BW’ers. De 
mooie herinneringen zijn ontelbaar: alle VIB-
activiteiten, waaronder twee bestuursjaren, 
donderdagavonden in De Gieter, de legendari-

sche Batavierenrace, het studentenzaalvoetbal-
team, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. 
De BW-vriendengroep is voor het leven. En 
wellicht het mooist wat ik eraan overgehouden 
heb, is mijn vrouw Hermien met wie ik drie 
kinderen heb. 

In die periode was er nog geen haar op mijn 
hoofd die aan de studie Geneeskunde dacht. 
Dit kwam pas in mijn laatste jaar BW, tijdens 
de docentenopleiding. Mijn docentenstage liep 
ik op een fysiotherapie-opleiding, waar ik pas 
echt in aanraking kwam met de begrippen ‘pa-

tiënten’, ‘zorg’, et cetera. Dit leek me wel wat om 
iets mee te doen en iets in te betekenen. Daar-
naast, en toen wellicht een veel belangrijkere 
motivatie voor mij, wilde ik verder studeren. 
In de docentenkamer van de fysiotherapie-
opleiding ging het vooral over huizen kopen, 
verbouwingen en kinderen. Zover was ik nog 
lang niet: ik begaf me nog liever tussen de 
studenten die ik les gaf. Dus toen ben ik samen 
met twee BW-vrienden (Gert-Jan en Chantal) 
na het afronden van BW het zij-instroomtra-
ject Geneeskunde in Leiden gaan doen.

In mijn huidige werkzaamheden als sportarts 
zijn de kennis en vaardigheden die ik bij BW 
heb opgedaan van zeer grote waarde. Vooral 
de wetenschappelijke vorming is essentieel in 
mijn wetenschappelijk onderzoek met onder 
andere trajecten in samenwerking met BW. 
Maar ook bij AFC Ajax waar we als medische 
staf een intensieve samenwerking hebben met 
de BW’ers van de Science-afdeling. En uiter-
aard gebruik ik als sportarts veelvuldig de bij 
BW opgedane kennis van de inspannings- en 
trainingsfysiologie, anatomie, biomechanica en 
sportpsychologie.

Of aankomende studenten die twijfelen tussen 
BW en Geneeskunde iets hebben aan mijn 
verhaal weet ik niet. Ik ben in de bevoorrechte 
positie geweest om het beide te mogen doen. 
Bij het afronden van de middelbare school had 
ik volstrekt geen idee welk werk ik de rest van 
mijn leven zou willen doen. Daar kwam ik pas 
in de jaren daarna achter. En ik vermoed dat 
dit voor heel veel jonge mensen geldt. Mijn 
advies is de studie te kiezen waar je hart nu 
het meeste ligt en ga ervoor. En stap je tijdens 
BW toch over naar Geneeskunde, de kennis en 
vaardigheden die je opdoet bij BW zijn zonder 
twijfel ook waardevol als arts. En als het even 
kan: maak BW af, want het staat altijd extra 
goed op je CV als je een studie waar je aan 
begonnen bent, hebt afgemaakt. ‹‹

g.reurink@amsterdamumc.nl



34

Een stage in het buitenland: het leek mij 

reuze interessant. In de bachelor Biomedische 

Wetenschappen had ik al geprobeerd om een 

buitenlandstage te regelen, maar helaas zonder 

succes. Nu is het me in de master (specialisatie 

Bewegingswetenschappen) dan toch gelukt en 

zit ik voor vijf maanden in Stockholm, Zweden! 

V
oordat ik daadwerkelijk 
begon met mijn stage, 
heb ik een aantal dagen 
de tijd genomen om 

Stockholm te ontdekken en alvast 
wat bekender te worden in de 
stad. Ook zocht ik naar een leuke 
boulderhal, zodat ik verder kon 
gaan met de sport die ik in Ne-
derland deed. Hier had ik al met-
een wat leuke mensen ontmoet 
en al snel breidde dit zich uit tot 
een groep van acht internationale 
studenten en stagiaires. Het is 
fijn dat het zo gemakkelijk is om 
contact met andere internationale 
studenten te maken; iedereen zit 
ook in hetzelfde schuitje en wil 
graag nieuwe mensen ontmoeten. 

Mijn stageplek bevindt zich in 
het GIH, The Swedish School of 
Sport and Health Sciences, bij het 
Exercise Physiology Lab. Mijn 
bureau zit direct naast dat van de 
professor die ook mijn begeleider 
is. Het is hier niet heel hiërar-
chisch georganiseerd, wat wel 
handig is, want ik kan al mijn vra-
gen meteen aan mijn begeleider 
stellen. Het project waar ik aan 
meewerk, gaat over verschillende 
spiereigenschappen, zoals het 
percentage type I- en II-vezels, in 
relatie tot insulineresistentie. Het 
doel is om een simpele spiertest 
of biomarker te vinden die kan 
voorspellen of iemand insulinere-
sistent is om zo nodig leefstijlin-
terventie in te zetten. Helaas zijn 
voor dit project alle experimenten 
met proefpersonen al gedaan, 
maar er moeten nog wel wat pro-
cedures in het lab gebeuren waar 
ik ook bij kan helpen. Ik hoop dat 
ik nog kan meekijken bij experi-
menten met proefpersonen van 

andere onderzoekers, want dat 
lijkt me ook interessant om mee 
te maken. Ze doen hier namelijk 
veel met spierbiopten, wat ik nog 
niet eerder heb gezien. 

De sfeer op de afdeling is erg re-
laxed. Iedereen is erg vriendelijk 
en af en toe zijn er kaneelbroodjes 
voor bij de koffie wanneer er iets 
te vieren is, een Zweedse traditie 
die ze ‘fika’ noemen. De Zweedse 
taal is ook erg interessant, de spel-
ling van woorden lijkt vaak op 
een soort combinatie tussen Ne-
derlands, Duits en Engels, maar 
de uitspraak en vooral intonatie 
is totaal anders. Ik ben benieuwd 
of ik er wat meer van kan maken 
tegen de tijd dat ik hier wegga. 

Naast mijn stage onderneem 
ik nog veel andere dingen in 
Stockholm, onder andere met het 
groepje internationals. Zo doen 
we regelmatig pubquizzen, spel-
letjesavonden of andere uitstapjes, 
zoals naar Ikea die we hier uiter-
aard een keer moeten bezoeken! 
Daarnaast heb ik me aangesloten 
bij een groep die elke zondag 
gaat hiken in de omgeving van 
Stockholm, waar veel prachtige 
natuur is. Het is ook erg leuk om 
dan onderweg wilde bessen en 
paddenstoelen te plukken, voor 
de ultieme Zweedse ervaring.

Al met al bevalt het me hier erg 
goed en ben ik blij dat ik deze stage 
heb kunnen regelen. Ik kan het 
iedereen dan ook van harte aanra-
den. Ik ga hier in ieder geval nog 
zo’n vier maanden genieten! ‹‹

myrthe.vandeven@ru.nl 

››Myrthe van de Ven

››STUDENT OP AVONTUUR
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››PROMOTIE

Wouter Schallig
The Amsterdam Foot Model 
Advancing the clinical assessment of multi-segment  
foot kinematics during gait

Onze voet en enkel zijn cruciaal voor onze unieke manier van voortbewegen op twee benen.  

Problemen aan deze complexe structuren kunnen ons dan ook zeer beperken in het dagelijks leven. 3D 

loopanalyses worden uitgevoerd om het lopen in kaart te brengen en de klinische besluitvorming over 

dit soort problemen te informeren. De complexiteit van de voet maakt het echter tot een uitdaging 

om de voet- en enkelbewegingen tijdens een loopanalyse goed te kunnen meten. De afgelopen jaren 

heb ik op het Amsterdam UMC onderzoek gedaan naar hoe de voet- en enkelbewegingen het beste 

gemeten kunnen worden, wat uiteindelijk heeft geleid tot het Amsterdam Foot Model. 

The Amsterdam
Foot Model

Wouter Schallig

Advancing the clinical assessment of  
multi-segment foot kinematics

E
r bestaan al enkele biomechanische voet- en 
enkelmodellen die in staat zijn om de voet- 
en enkelbewegingen te meten aan de hand 
van markers die op de huid geplakt worden. 

Er was echter nog nauwelijks gekeken naar hoe ac-
curaat en precies deze modellen zijn. Wij hebben stu-
dies uitgevoerd waarin we de twee meest gebruikte 
voetmodellen vergeleken en geëvalueerd hebben. Het 
bleek dat deze modellen voor hetzelfde looppatroon 
andere uitkomsten gaven. Bovendien werden deze 
uitkomsten beïnvloed door twee soorten klinisch 
relevante meetfouten, die we gekwantificeerd hebben 
door gebruik te maken van CT-scans en een marker-
sensitiviteitsanalyse. 

Vanwege de grote meetfouten in de bestaande 
modellen hebben we het Amsterdam Foot Model 
ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van dit model heb-
ben we de meetfouten geminimaliseerd en laten zien 
dat deze kleiner zijn dan in de bestaande modellen. 
Daarnaast hebben we een groep klinische voet- en 
enkelexperts geconsulteerd om de klinische relevan-
tie en uitvoerbaarheid van het model te waarborgen. 
Het Amsterdam Foot Model streeft een optimale 
balans na tussen anatomische accuraatheid, precisie, 
klinisch betekenisvol en praktische toepasbaarheid. 
Inmiddels is het model klinisch geïmplementeerd 
in het bewegingslab van het Amsterdam UMC om 
artsen te voorzien van informatie over de voet- en 
enkelbewegingen bij hun patiënten.

Curriculum Vitae 
Mijn eerste stappen in de Bewegingswetenschappen 
zette ik tijdens de gelijknamige bachelor en research 
master aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, welke 
ik afsloot met een onderzoek aan de University of 
Wisconsin-La Crosse. Snel daarna startte ik een pro-
motietraject op de afdelingen Revalidatiegeneeskun-
de (VUmc) en Radiologie (AMC). Op 8 september 
2022 ben ik gepromoveerd aan de Vrije Universiteit 
onder begeleiding van prof. dr. ir. Jaap Harlaar, prof.
dr. Mario Maas, dr. Marjolein van der Krogt en dr. 
ir. Josien van den Noort. In mijn huidige functie 
als postdoc-onderzoeker op het Amsterdam UMC 
maak ik de koppeling tussen biomechanisch voet- en 
enkelonderzoek en klinische vraagstukken. 

w.schallig@amsterdamumc.nl

‹ ‹



Centrum Exercise is Medicine Nederland
Het afgelopen jaar hebben diverse partijen onder aanvoering van de Verenging voor Sportgeneeskunde hard 
gewerkt aan de totstandkoming van het Centrum Exercise is Medicine Nederland. De missie van het centrum 
luidt: het realiseren van een landelijk netwerk rondom bewegen waarin zorgverleners en beweegaanbieders 
proactief en op maat samenwerken op het gebied van preventie en behandeling van (chronische) aandoeningen 
zodat de fysieke en mentale gezondheid en fitheid van de Nederlandse bevolking optimaal wordt beïnvloed.
De partijen die hieraan hebben meegewerkt en een letter of support hebben ondertekend, zijn: Vereniging voor 
Sportgeneeskunde, VvBN, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysio-
therapie, UMCG – Centrum voor Revalidatie, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Nederlands Para-
medisch instituut, Hartstichting, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Sportkunde, NL Actief, Tegenkracht, 
Partnerschap Overgewicht Nederland, Vereniging Arts en Leefstijl, Afdeling Sociale Geneeskunde Amsterdam 
UMC, Lifestyle 4 Health.

Gedurende de afgelopen maanden is tevens de erkenningsprocedure door de American College op Sports Medi-
cine doorlopen en inmiddels heeft het centrum de officiële erkenning gekregen. 
Binnen het centrum worden in vier subgroepen (Zorgpreventie, Kennisverspreiding, Optimaliseren netwerken 
en Belangenbehartiging) plannen van aanpak opgesteld om concrete invulling aan de activiteiten van het cen-
trum te geven. 

De VvBN is bij het centrum aangesloten om betrokken te zijn bij de in Nederland lopende initiatieven en onder-
zoeken om ‘bewegen’ in te zetten om de gezondheid en vitaliteit van de Nederlandse bevolking te bevorderen. 
Vanuit de VVBN vinden we het centrum van groot belang om het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren 
en om de samenwerking op gebied van bewegen over de domeinen heen te versterken. De VvBN zal met name 
actief zijn bij het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, de kennisverspreiding en implementatie van voor 
bewegingswetenschappers relevante kennis en interventies.
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Dick Thijssen: ‘Stilstand is achteruitgang’
Op 18 november 2022 heb ik mijn inaugurele rede, getiteld ‘Stilstand is achteruitgang’, 
mogen uitspreken in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Ik legde uit dat en waarom 
fysieke stilstand, oftewel fysieke inactiviteit, zorgt voor een achteruitgang in onze gezond-
heid. Een belangrijk onderwerp, dat de afgelopen jaren steeds meer aandacht krijgt vanuit 
de wetenschap, samenleving en politiek. In mijn rede heb ik speciale aandacht gegeven aan 
hart en bloedvaten, vanwege mijn leeropdracht ‘de cardiovasculaire fysiologie’. Ook in de 
bloedvaten speelt het concept ‘stilstand is achteruitgang’. Immers, bloed zal tijdens fysieke 

inactiviteit minder hard stromen, met als gevolg dat dit schade geeft aan de bloedvaten. Tijdens inspanning zien we het 
tegenovergestelde, waarbij de toename in doorbloeding essentieel is in de beschermende effecten van inspanning tegen 
de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Het was een zeer bijzondere dag. Het gaf namelijk de kans om zowel terug te 
kijken op je persoonlijke ontwikkeling, maar ook vooruit te kijken welke uitdagingen wij in het veld hebben. Daarnaast 
was het prachtig om via deze weg ook (voormalig) promovendi, postdocs en mentors in het voetlicht te plaatsen om 
hun waardevolle bijdragen te benadrukken.

Dick.Thijssen@radboudumc.nl
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Onderwijsprijs voor Sjoerd Bruijn
Op dinsdag 11 oktober werden in de Kerkzaal in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Am-
sterdam de Onderwijsprijzen en de Scriptieprijzen van de Faculteit Gedrags- en Bewegingsweten-
schappen uitgereikt. De winnaar van de Teacher/Talent award was Bewegingswetenschapper Sjoerd 
Bruijn. In het juryrapport staat het volgende te lezen: ‘Sjoerd is een gepassioneerd docent die altijd 
graag zijn kennis deelt met studenten en collega’s. Studenten die zijn mastercursus Applied Biome-
chanics volgen, loven hem om zijn manier van lesgeven en benadrukken daarbij zijn enthousiasme 
en betrokkenheid.’ Omdat hij maar beperkt tijd heeft om zelf onderzoek te doen, hoopt Sjoerd met 
zijn colleges en practica studenten te inspireren hem in zijn missie om het menselijk bewegen beter 
te begrijpen te vergezellen. Hij is dan ook altijd bezig zijn onderwijs dusdanig in te kleden dat de 

studenten zo veel mogelijk geprikkeld worden.  
In 2006 rondde Sjoerd zijn master Bewegingswetenschappen af aan de VU waar hij in 2010 promoveerde op het proefschrift 
met als titel: ‘Is stability an unstable concept? Quantifying dynamic stability of human locomotion’. Na zijn promotie was hij 
2,5 jaar visiting postdoc fellow bij de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds maart 2013 is hij als postdoc terug op het oude 
nest. En nu als kers op de taart dus deze onderwijsprijs.

 s.m.bruijn@vu.nl

Sicco Bus hoogleraar Klinische Biomechanica, in 
het bijzonder van de voet
Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft op 13 april jl. dr. 
Sicco Bus (1973), universitair hoofddocent bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het 
Amsterdam UMC, benoemd tot hoogleraar Klinische Biomechanica, in het bijzonder van 
de voet. Binnen deze leerstoel zal Sicco zowel wetenschappelijk onderzoek verrichten als 
wetenschappelijk onderwijs verzorgen. 
Sicco studeerde van 1992-1998 Bewegingswetenschappen aan de VU Amsterdam. Daarna 
was hij bijna 2,5 jaar visiting researcher bij Penn State University in de VS. In 2004 promo-
veerde hij aan de UvA op het proefschrift met als titel ‘Foot deformity in diabetic neuropa-

thy. A radiobiological and biomechanical analysis’.  
Als senioronderzoeker is Sicco bij Ziekenhuisgroep Twente werkzaam geweest en sinds 2005 heeft hij een aanstelling 
bij Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC. In zijn vrije tijd is Sicco een meer dan verdienstelijk hardloper, 
die op alle afstanden uit de voeten kan. Hij was Nederlands kampioen 40+ op de 800 m (met 2.05.06) en liep de mara-
thon van Amsterdam in 2 uur en 56 minuten. Sinds 1995 heeft hij meer dan twintig keer met het team van Bewegings-
wetenschappen meegedaan aan de Batavierenrace.  
Op vrijdag 9 juni 2023 om 16.30 zal Sicco z’n oratie houden, in de aula van de Universiteit van Amsterdam, Oude 
Lutherse Kerk, Singel 411.

s.a.bus@amsterdamumc.nl

SHOTPROS wint eAward 2022
SHOTPROS – zie het Megaproject-artikel op pagina 28 – won eerder dit jaar de eAward 2022, de Oostenrijkse business-prijs 
voor digitale projecten. De jury vond het project een voorbeeld van succesvolle samenwerking en kende de award in de catego-
rie ‘educatie en sociaal’ toe aan SHOTPROS.
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Oratie Vivian Weerdesteyn: ‘StepWise’ 
Op 16 september 2022 sprak Vivian Weerdesteyn haar inaugurele rede ‘StepWise’ uit aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze vertelde over de wonderen van het lopen; onderzoek 
naar balans en loopcontrole is volgens Vivian van maatschappelijk belang om te zorgen dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven en tijdens hun loopactiviteiten geen let-
sel oplopen.  
Vivian deed de opleiding fysiotherapie, met aansluitend een master Bewegingswetenschap-
pen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vervolgens ontwikkelde en evalueerde ze 
tijdens haar PhD bij de Sint Maartenskliniek het programma ‘Vallen Verleden Tijd’, een 
valpreventieprogramma voor ouderen dat nu nationaal en internationaal gebruikt wordt. 

Na haar PhD ontving Vivian meerdere subsidies, waaronder een Veni- en Vidi-subsidie, om vallen en het herstel van 
balans- en loopfunctie bij patiënten met een beroerte te onderzoeken. Momenteel loopt het HEROES (Home-based 
ExeRgaming fOr Enhancing resistance to falls after Stroke)-project, waarin een thuistraining op basis van een exer-
game is ontwikkeld en waarbij nu wordt onderzocht of deze training zorgt voor een betere prestatie bij blootstelling 
aan een balansverstoring. 

Vivian.Weerdesteyn@radboudumc.nl 

Bas Bloem krijgt NWO-Stevinpremie
De NWO-Stevinpremie wordt maximaal twee keer per jaar uitgereikt en is de hoogste onder-
scheiding in de wetenschap voor een onderzoeker in Nederland die een bijzonder succes heeft 
behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. Op 5 oktober 2022 ontving 
professor Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboudumc, 
deze NWO-Stevinpremie voor de maatschappelijke impact van zijn onderzoek naar de ziekte 
van Parkinson.  
Bas’ onderzoek focust zich onder andere op preventie en het behandelen van Parkinson met 
onder andere fysiotherapie, sport en leefstijl. Ook heeft hij laten zien hoe Parkinson effect heeft 
op het lopen en op balans, bijvoorbeeld hoe patiënten compensatiestrategieën inzetten om te 

gaan met ‘freezing’, het verschijnsel waarbij een patiënt geen stap meer kan zetten. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen 
van Bas is ParkinsonNet, een netwerk met meer dan 3700 zorgverleners, zoals neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeu-
ten, logopedisten en diëtisten, gespecialiseerd in Parkinson. In ParkinsonNet werken al deze zorgverleners samen om zo de 
beste zorg voor de patiënt te leveren. Dit model wordt inmiddels ook gebruikt in andere landen. 
De NWO-Stevinpremie bestaat uit een bedrag van 2,5 miljoen euro dat Bas gaat besteden aan verder onderzoek naar de 
preventie van Parkinson. 

Lustrumsymposium 50 jaar Bewegingswetenschappen
Zoals elders in dit blad te lezen valt is 50 jaar Bewegingswetenschappen aan de VU afgesloten met een 
spetterend feest. Hierbij nog een keer de QR-code naar het online-magazine met daarin de links naar 
alle presentaties van het lustrumsymposium. Op naar het volgende lustrum!
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Oproep: prijs voor beste 
bewegingswetenschappelijke proefschrift 2022
Verdedig(de) jij je bewegingswetenschappelijke proefschrift in 2022 en wil je meedingen naar de VvBN-Proefschriftprijs 2022? 
Fantastisch! Dan ontvangen we je inzending graag uiterlijk 12 januari 2023:
• vijf exemplaren van je proefschrift op onderstaand postadres,
• een PDF van je proefschrift op onderstaand emailadres (bestanden >5Mb graag via Surfdrive of WeTransfer),
• een kort videoblog (maximaal 2 minuut en 15 seconden, via Surfdrive of WeTransfer). Het videoblog mag elke vorm hebben 

en beslaat de inhoud en bevindingen van je proefschrift. Je gaat akkoord dat de VvBN je video deelt op het symposium, haar 
website en social media (#vvbn_proefschriftprijs).

 
Ingezonden proefschriften worden door een jury beoordeeld en gerangschikt op basis van de videopitch, originaliteit, relevantie 
voor de bewegingswetenschappen, methodologische kwaliteit en maatschappelijke impact. De bekendmaking van de winnaars 
en de prijsuitreiking vindt plaats tijdens het VvBN-Symposium op 21 april 2023.  

We kijken met veel belangstelling uit naar jullie inzendingen! 
 
Met vriendelijke groet,
Melvyn Roerdink, voorzitter VvBN-Proefschriftprijs
Afdeling Bewegingswetenschappen 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

m.roerdink@vu.nl

Sport- en prestatiepsycholoog 
worden?
Ben jij geïnteresseerd in de sport- en prestatiepsychologie 
en lijkt het je leuk om (top)sporters en presteerders mentale 
begeleiding te bieden? Neem dan een kijkje op de website 
www.ispp.nl. Het Instituut voor Sport- en PrestatiePsycho-
logie (ISPP) heeft het doel om kennis en vaardigheden op 
het gebied van sport- en prestatiepsychologie te vergroten. 
De opleiding Sport- en PrestatiePsychologie (SPP) is onder-
deel van het instituut. Het is een postacademische opleiding 

die je na het behalen van de master bewegingswetenschappen of psychologie kunt gaan volgen. Om toegelaten te 
kunnen worden bij onze opleiding is het nodig dat je kennis en/of affiniteit hebt met de sport- en prestatiepsychologie. 
Twijfel je of je hieraan voldoet? Neem dan contact op met de opleidingscoördinator Renate Hensen door te mailen 
naar info@ispp.nl. De opleiding SPP is een postacademische opleiding waar je wetenschappelijke kennis naar de 
praktijk leert brengen. Je wordt opgeleid om sporters en presteerders te begeleiden om hun prestaties te optimaliseren. 
De opleiding duurt 2,5 jaar en wordt georganiseerd vanuit Groningen. De eerste anderhalf jaar zijn er 10 tweedaagse 
bijeenkomsten die door heel Nederland plaatsvinden, bijvoorbeeld in Utrecht en Amsterdam. Daarnaast zullen er nog 
een aantal online lessen zijn. Na een jaar mag je zelf aan de slag met het begeleiden van sporters en presteerders onder 
leiding van een supervisor. Na het behalen van de opleiding SPP ben je sport- en prestatiepsycholoog en kun je spor-
ters en presteerders mentale begeleiding bieden.
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