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Inleiding 

Hardlopen is een populaire sport die helaas veel blessures oplevert. Naast 

blessures kan hardlopen ook tot chronische vermoeidheid leiden indien er, 

bijvoorbeeld, onvoldoende hersteld wordt. Een beter begrip van de oorzaken van 

blessures en chronische vermoeidheid als gevolg van hardlopen is essentieel om 

mensen duurzaam deze sport te laten beoefenen. Studies naar de oorzaken van 

hardloopblessures en chronische vermoeidheid richten zich doorgaans vooral op fysieke 

predictoren (e.g., trainingsbelasting, trainingsafstand, looptechniek, BMI; van Poppel 

et al., 2020). Relatief weinig studies richten zich op psychologische predictoren van 

deze problemen, op enkele studies na (e.g., Ivarsson et al., 2016). In dit onderzoek 

hanteren we een psychologisch perspectief in het voorspellen van hardloopblessures en 

chronische vermoeidheid. Specifiek onderzoeken we in hoeverre bepaalde 

psychologische profielen van mogelijke predictoren samenhangen met 

hardloopblessures en vermoeidheid. Deze psychologische profielen baseren we op 

combinaties van harmonieuze en obsessieve passie (Vallerand, 2015) van de 

hardloper, diens gebruik van hulpbronnen (e.g., steun van medelopers, ervaren 

controle over training), en mate van herstel (van Iperen et al., 2020).  

mailto:l.p.v.iperen@tue.nl


 

Abstract - Dag van het Sportonderzoek 2020    2 

Doelstelling 

In deze studie onderzoeken wij in hoeverre psychologische profielen van 

predictoren kunnen bijdragen aan het voorspellen van hardloopblessures en chronische 

vermoeidheid in langeafstandslopers.  

Methode 

We hebben cross-sectionele vragenlijstdata verzameld bij een steekproef van 425 

Nederlandse langeafstandslopers. Naast demografische gegevens (e.g., geslacht, 

leeftijd, opleiding) zijn schalen voor passie, hulpbronnen in sport, 

herstelmogelijkheden, chronische vermoeidheid gemeten. Bij de hulpbronnen en 

herstelmogelijkheden zijn subschalen gebruikt om fysieke, cognitieve, en emotionele 

aspecten te kunnen scheiden. Hardloopblessures zijn gemeten over de afgelopen 12 

maanden (‘ja/nee’). Profielen van deze predictoren en de relaties met blessures en 

chronische vermoeidheid zijn bepaald met behulp van latente profielanalyse.  

Resultaten 

Uit onze analyses kwamen drie verschillende psychologische profielen van 

predictoren naar voren, te weten een: laag; gemiddeld; en hoog risico profiel (zie 

Figuur 1). Het laag risico profiel kenmerkt zich door weinig obsessieve passie en hoge 

scores op alle facetten (i.e., fysiek, cognitief, en emotioneel) van herstel. Het 

gemiddeld risico profiel toont enkel zeer gemiddelde scores zonder uitschieters. Het 

hoog risico profiel typeert zichzelf met veel obsessieve passie en lage scores op fysieke 

hulpbronnen en alle facetten van herstel. De termen voor deze profielen komen van 

het bijbehorend risico op blessures en chronische vermoeidheid (gestandaardiseerde 

score) en zijn respectievelijk ‘laag risico’ (47.4% geblesseerd, vermoeidheid = -0.50), 

‘gemiddeld risico’ (59.1% geblesseerd, vermoeidheid = 0.10) en ‘hoog risico’ (70.7% 

geblesseerd, vermoeidheid = 0.09).  
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Figuur 1. Visualisatie van de drie psychologische profielen van predictoren en hun 

relatie met chronische vemoeidheid en hardloopblessures (n=425)  

 

Conclusie & Implicaties 

In deze studie hebben we drie psychologische profielen van predictoren weten te 

onderscheiden, waarbij de profielen in zowel hun predictoren als hun relatie met 

hardloopblessures en chronische vermoeidheid zeer differentieerbaar bleken. De 

combinatie van het hoog risico profiel (i.e., veel obsessieve passie en weinig fysiek, 

cognitief, en emotioneel herstel) bleek samen te gaan met een hoger percentage 

geblesseerden en meer vermoeidheid. De tegenovergestelde combinatie van het laag 

risico profiel (i.e., weinig obsessieve passie en veel herstel) bleek juist extra ‘veilig’ te 

zijn, met de laagste scores op zowel blessures als chronische vermoeidheid. Het is 

mogelijk dat dit komt doordat obsessieve passie het gebruik van effectieve 

copingstrategieën (e.g., hulpbronnen en herstel) ondermijnt (Verner-Filion et al., 

2014). Hiermee toont het onderzoek aan dat psychologische factoren een 

voorspellende waarde lijken te hebben voor chronische vermoeidheid en 

hardloopblessures. Daarmee heeft deze studie een aanvullende waarde naast 

perspectieven die zich op de meer fysieke determinanten richten. 

In de praktijk kan deze kennis benut worden door op de combinatie van 

verschillende psychologische predictoren te letten. Het is mogelijk dat personen met 

een hoog risico profiel baat hebben bij interventies die herstel bevorderen en hun 

obsessieve passie naar een gezonder niveau brengen.  
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Bij het wegen van de bevindingen van dit onderzoek dienen de beperkingen van 

deze studie in overweging te worden genomen. Zo is er gebruik gemaakt van cross-

sectionele data waardoor we geen harde uitspraken kunnen doen over causaliteit; 

kunnen selectie-effecten een verstorende rol hebben gespeeld in deze anderszins 

relatief grote en representatieve steekproef; en hebben we in dit onderzoek geen 

specifieke trainingskarakteristieken meegenomen. 

De voornaamste inzichten van deze studie zijn dat combinaties van psychologische 

predictoren uitgedrukt in risicoprofielen belangrijk zijn in het voorspellen van 

hardloopblessures en chronische vermoeidheid. Meer specifiek: langeafstandslopers die 

gekenmerkt worden door een combinatie van een hoge obsessieve passie en weinig 

fysiek en mentaal herstel dienen extra zorgvuldig met hun hardlopen om te gaan, 

teneinde de kans op hardloopblessures en chronische vermoeidheid te reduceren.  
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