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SUMMARY
 
After an anterior cruciate ligament reconstruction (ACLR), more than 90% of patients 
expect to return to the pre-injury level of sport. However, only 65% of amateur athletes will 
succeed. Furthermore, around 23% of patients will sustain a second ACL injury. Objective 
measurements can help in guiding the return to sports (RTS) process. The results of this 
dissertation regained new insights regarding RTS which can help clinicians, physiotherapists 
and physical trainers in guiding the RTS process in patients after ACLR. 

The decision whether an ACLR patient can RTS is a multifactorial decision and therefore 
challenging. Research showed that RTS decisions are mostly based on subjective criteria 
and that the majority of studies used time-based decisions allowing RTS at 6 months after 
ACLR. This clinical approach may need to be revised in light of the high incidence of second 
ACL injuries. To support RTS decision making, we developed a multifactorial test battery in 
Chapter 2, including tests related to quadriceps and hamstring muscle strength, three single 
leg hop tests, a jump-landing task to measure movement quality and two questionnaires 
to measure self-reported knee function and psychological readiness for RTS. Based on 
literature, we defined criteria for passing the RTS test battery. The results of this study 
showed that only 7.1% of patients after ACLR passed all RTS criteria around 6 months after 
surgery.

In Chapter 3, we used the same RTS test battery and criteria in a larger sample size of 
patients at two points during standardized rehabilitation: around 6 months and around 
9 months after ACLR. Comparable to the results of Chapter 2, limited patients passed all 
RTS criteria around 6 months. Furthermore, around 9 months after ACLR only 11.3% of 
patients passed all RTS criteria. More in detail, less than half of the patients did not pass 
the quadriceps strength criteria at 9 months after ACLR. These findings are of concern, since 
greater quadriceps strength is associated with higher RTS rates after ACLR. Besides the lack 
of patients who passed quadriceps strength criteria, the results of Chapter 3 show a lack of 
clinical improvement of self-reported knee function and psychological readiness for RTS in 
patients between 6 and 9 months after ACLR. This is of concern, since research found lower 
scores on self-reported knee function in patients who fail to RTS. The findings of Chapter 3 
indicate that the quality of the standardized traditional rehabilitation might not be sufficient 
enough to pass RTS criteria.

For strength and hop tests, the non-injured leg is often used as a reference value for the 
injured leg. It is common to calculate a limb symmetry (LSI) value by dividing the strength 
or hop performance of the injured leg by the strength or hop test performance of the non-
injured leg × 100. However, the non-injured leg might also be affected by the ACLR and 
potential de-training effects afterwards. Therefore, the non-injured leg might not always be 
a sufficient reference for the injured leg to determine RTS readiness. Therefore, in Chapter 4 
we compared the results of three different hop tests of patients after ACLR, with normative 
data of sex, age and type of sports matched healthy athletes. It was found that patients after 
ACLR demonstrate bilateral deficits on hop tests in comparison with the normative data of 
healthy controls. This indicates that LSI values may overestimate performance and should 
therefore be used with caution as criteria for RTS.
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One of the reasons for the relatively high rates for second ACL injury might be related to 
asymmetrical movement patterns in patients after an ACLR. Therefore, we investigated 
the jump-landing movement quality during a single leg hop test with a simple and clinical 
friendly method in Chapter 5. Although criteria for limb symmetry index (LSI) values were 
met (jumping distance of the injured leg within 90% of the jumping distance of the non-
injured leg), decreased knee flexion angles were found in the injured leg compared to the 
non-injured leg. The findings of this study showed that only investigating the jump-landing 
performance of functional tests might not be sufficient enough to determine RTS readiness. 
Therefore, it is suggested that clinicians should consider including assessment of lower leg 
movement quality in a RTS test battery.

In Chapter 6, we changed standardized strength training program by adding more progressive 
strength training within the ACLR rehabilitation. Isokinetic quadriceps and hamstring strength 
data were collected of 38 amateur soccer players after ACLR at three time points during their 
rehabilitation (after 4, 7 and 10 months after ACLR). Also, the data of the amateur soccer 
players after ACLR were compared with healthy soccer players. The findings of this study 
showed that both quadriceps and hamstring strength significantly improved over time due 
the progressive strength training. Also, it was found that self-reported knee function scores 
significantly improved over time. Compared to the standardized traditional strength training 
program used in Chapter 3, we found that more patients passed RTS strength criteria. The 
combination of greater quadriceps strength and better self-reported knee function scores 
show the great potential of the inclusion of progressive strength training within ACLR 
rehabilitation used in Chapter 6. 

There is a lack of research in understanding patients’ experiences during rehabilitation after 
ACLR. Therefore, in Chapter 7 we conducted an open-ended survey regarding the patients’ 
positive and negative experiences during ACLR rehabilitation. Furthermore, the potential 
reasons for not returning to the pre-injury level of sport were collected. The findings of this 
study imply that autonomy of the patient, competence and relatedness during rehabilitation 
are essential for creating a positive rehabilitation environment. Furthermore, sport-specific 
field training was a frequent identified positive experience. It is therefore advised that sport-
specific field training should be included in the rehabilitation program for every patient with 
the ambition to RTS. On the other hand, frequent themes identified as negative experiences 
were lack of relatedness and lack of sport specific field training. Fear for second ACL injury 
was the main reason for not returning to pre-injury level of sport. The findings of the study 
in Chapter 7 can help in understanding the patients’ experiences during rehabilitation.

There is conflicting evidence in the relation between passing RTS criteria and potential 
risk for second ACL injury. Also, there has been a discussion in literature if current RTS test 
batteries are designed to determine patients’ capability for RTS or to determine whether 
RTS is safe. Therefore, in Chapter 8 we compared the results of the RTS test battery at the 
end of the rehabilitation between patients who returned to the pre-injury level of sport 
and patients who did not two years after ACLR. Furthermore, the results of the test battery 
were compared between patients who sustained a second ACL injury and patients who did 
not. The results of Chapter 8 showed that patients with better jump-landing movement 
quality, improved hop performance and greater hamstring strength have greater likelihood 
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for RTS after ACLR. Of concern, we found no differences in RTS test battery results between 
patients who sustained a second ACL injury and patients who did not. This indicates that RTS 
criteria fail in identifying patients who are at risk for a second ACL injury. Also, this raises the 
question on what the best clinical factors are to evaluate risk for second ACL injury. 

In summary, this dissertation contributed in the understanding of the multifactorial problem: 
RTS after an ACLR. It is advised to use an individual dynamic RTS profile for every patient after 
ACLR, including repeated measurements over time and adjusted rehabilitation programs 
based on test results. Passing rates of RTS criteria increase, if the quality and duration of the 
strength training program is improved. However, even though passing current RTS criteria 
is associated with increased likelihood for RTS, it fails to identify risk for second ACL injury. 
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SAMENVATTING

Een voorste kruisband (VKB) blessure is een relatief veelvoorkomende blessure in sporten 
met veel draaibewegingen en/of landingen na een sprong (zoals voetbal, basketbal en 
handbal). Na een VKB blessure wordt in veel gevallen gekozen voor een reconstructie van 
de VKB (VKBR) om de stabiliteit en functie van het kniegewricht te verbeteren. Meer dan 
90% van de patiënten denkt terug te kunnen keren naar het preoperatieve niveau van 
sporten na een VKBR. Helaas blijkt dat slechts 65% van de amateursporters dit doel behaald. 
Tevens krijgt 23% van de amateursporters een nieuwe VKB blessure. Eén van de moeilijkste 
beslissingen die een fysiotherapeut moet maken, is wanneer een sporter kan terugkeren 
naar zijn of haar sport na een VKBR. Objectieve data kan als ondersteuning dienen in de 
“return to sports” (RTS) beslissing na een VKBR. De resultaten van dit proefschrift geven 
nieuwe inzichten binnen het multidisciplinaire probleem RTS na een VKBR. 

De beslissing wanneer een patiënt na een VKBR kan terugkeren naar zijn of haar sport, is 
multifactorieel en daarom relatief moeilijk voor een fysiotherapeut om te maken. Op dit 
moment worden deze beslissingen veelal gebaseerd op subjectieve criteria. Vaak wordt er 
een revalidatietijd van 6 maanden geadviseerd voordat een sporter kan terugkeren naar 
zijn of haar sport. Deze benadering zal moeten worden herzien, gezien het relatief lage 
percentage amateursporters dat terugkeert naar het preoperatieve niveau van sporten 
en het relatief hoge percentage amateursporters dat een nieuwe VKB blessure oploopt. 
Om de beslissing te ondersteunen, is er in Hoofdstuk 2 een testbatterij ontwikkeld met 
daarin testen gerelateerd aan quadriceps en hamstring kracht, drie single leg hoptesten, 
een sprongtest (inclusief landing) om bewegingskwaliteit te meten en twee vragenlijsten 
om zelf-gerapporteerde kniefunctie en psychologische gereedheid voor een terugkeer naar 
de sport te meten. Voor elke test zijn criteria gedefinieerd, gebaseerd op de literatuur. De 
resultaten van deze studie laten zien dat slechts 7.1% van de VKBR patiënten alle criteria 
behaalden 6 maanden na de VKBR met een gestandaardiseerd revalidatietraject. 

In Hoofdstuk 3, is dezelfde testbatterij gebruikt (inclusief dezelfde criteria) in een grotere 
groep VKBR patiënten. Deze patiënten werden getest op twee momenten gedurende 
de revalidatie: 6 maanden en 9 maanden na VKBR. Na 6 maanden waren de resultaten 
vergelijkbaar als de resultaten in Hoofdstuk 2. Verder lieten de resultaten zien dat na 9 
maanden slechts 11.3% van de patiënten alle criteria behaalden. Wanneer we meer 
inzoomen op de resultaten zien we dat meer dan de helft van de patiënten de criteria voor 
quadriceps kracht niet behaalden 9 maanden na de VKBR. Dit zijn zorgwekkende cijfers, 
aangezien meer quadriceps kracht is geassocieerd met een grotere kans op terug te kunnen 
keren naar het preoperatieve niveau van sport. Ook laten de resultaten van Hoofdstuk 3 
zien dat er geen klinische relevante verbetering van zelf-gerapporteerde kniefunctie was 
tussen 6 en 9 maanden na VKBR. Dit is zorgwekkend, aangezien onderzoek lagere cijfers 
van zelf-gerapporteerde kniefunctie laten zien in patiënten die niet terugkeren naar het 
preoperatieve niveau van sporten. De resultaten van Hoofdstuk 3 suggereren dat de 
kwaliteit van de standaard revalidatie na VKBR mogelijk niet voldoende is om de criteria te 
behalen.

Voor kracht en hop testen wordt het niet-aangedane been vaak als referentie gebruikt voor 
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het aangedane been. Echter, het niet-aangedane been kan ook aangedaan zijn door de VKBR 
en de periode van mogelijke verminderde trainingsintensiteit erna. Daarom is mogelijk 
het niet-aangedane been niet altijd een goede referentie voor het aangedane been. In 
Hoofdstuk 4 hebben we daarom de resultaten van verschillende hoptesten van patiënten 
na een VKBR vergeleken met normatieve data. Uit de resultaten bleek dat de patiënten na 
VKBR minder scoorden op hoptesten met zowel het aangedane als niet-aangedane been 
in vergelijking met de normatieve data. Deze resultaten impliceren dat het gebruik van 
het niet-aangedane been als referentie ervoor kan zorgen dat de prestatie van de patiënt 
overschat wordt. Daarom wordt geadviseerd om voorzichtig te zijn met het gebruik van het 
niet-aangedane been als referentie voor het aangedane been voor het bepalen wanneer 
een patiënt terug kan keren naar de sport. 

Een mogelijke reden voor het relatief hoge percentage van nieuwe VKB blessures is gerelateerd 
aan asymmetrische bewegingspatronen bij patiënten na een VKBR. In Hoofdstuk 5 hebben 
we daarom de bewegingskwaliteit van VKBR patiënten gemeten gedurende een single leg 
hop test met een simpele en relatief gemakkelijk toepasbare methode. Ondanks dat de 
gesprongen afstanden goed genoeg waren (scores aangedane been binnen de 90% van de 
afstand van het niet-aangedane been) in de single leg hop test, werden er verminderde 
knie flexie hoeken gevonden in het aangedane been ten opzichte van het niet-aangedane 
been. De bevindingen van deze studie laten zien dat enkel en alleen het analyseren van de 
uitkomst (gesprongen afstand) mogelijk niet voldoende informatie geeft om de gereedheid 
voor een terugkeer naar de sport te kunnen bepalen. Daarom wordt geadviseerd om de 
bewegingskwaliteit te meten bij patiënten na een VKBR voor een terugkeer naar de sport. 

In Hoofdstuk 6 hebben we de gestandaardiseerde revalidatie aangepast door meer 
progressieve krachttraining toe te voegen aan de VKBR revalidatie. Data van quadriceps en 
hamstring kracht van 38 amateurvoetballers na VKBR werd verzameld op drie momenten 
gedurende de revalidatie (4, 7 en 10 maanden na VKBR). Ook werd deze data vergeleken 
met een controlegroep, bestaande uit amateurvoetballers zonder blessureverleden. De 
resultaten van deze studie laten zien dat zowel de quadriceps als hamstring kracht significant 
verbeterden door de progressieve krachttraining. Na 7 maanden scoorden de VKBR patiënten 
vrijwel hetzelfde in quadriceps en hamstring kracht vergeleken met de controlegroep. 
Verder bleek uit de resultaten dat ongeveer 70% van de VKBR patiënten het criterium voor 
quadriceps kracht behaalden, 10 maanden na de VKBR. Ook steeg de zelf-gerapporteerde 
kniefunctie significant over de tijd. In Hoofdstuk 3 werd een gestandaardiseerde revalidatie 
gebruikt en hierin werd gevonden dat slechts 40% van de VKBR patiënten het criterium 
voor quadriceps kracht behaalden ongeveer 9 maanden na VKBR. De combinatie van meer 
quadriceps kracht en hogere scores van zelf-gerapporteerde kniefunctie geven de potentie 
aan voor de inclusie van meer progressieve krachttraining binnen de VKBR revalidatie 
in Hoofdstuk 6. Tevens geven deze resultaten aan dat VKBR patiënten de criteria voor 
quadriceps kracht kunnen behalen, als patiënten frequent en hard genoeg trainen. 

Er is een gebrek aan onderzoek gericht op de ervaringen van de patiënt binnen de 
revalidatie na een VKBR. Dit type onderzoek kan zeer nuttig zijn omdat er met dit type 
onderzoek concepten worden blootgelegd die niet worden geïdentificeerd met de huidige 
veelgebruikte kwantitatieve meetmethodes. In Hoofdstuk 7 is daarom een enquête met 
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open vragen afgenomen, gericht op de positieve en negatieve ervaringen van patiënten 
in de VKBR revalidatie. In deze studie werd verder onderzocht wat de mogelijke redenen 
kunnen zijn voor patiënten om niet terug te keren naar het peroperatieve niveau van 
sporten. De resultaten van deze studie laten zien dat betrokkenheid en professionalisme van 
de behandelaar de geïdentificeerde positieve ervaringen van patiënten bleken te zijn. Ook 
werd hierin sport-specifieke veldtraining geïdentificeerd als een positieve ervaring van VKBR 
patiënten. Daarom wordt sterk geadviseerd om naast revalidatie in de gym, sport-specifieke 
veldtraining aan te bieden voor elke patiënt met de ambitie om terug te keren naar het 
preoperatieve niveau van sport. Aan de andere kant waren de geïdentificeerde negatieve 
ervaringen van patiënten een gebrek aan betrokkenheid en een gebrek aan sport-specifieke 
veldtraining. Angst voor een nieuwe blessure bleek een belangrijke reden voor patiënten 
om niet terug te keren naar de sport. De resultaten van Hoofdstuk 7 kunnen helpen om de 
ervaringen van patiënten beter te begrijpen binnen de VKBR revalidatie. 

Het is op dit moment onduidelijk of een VKBR patiënt die alle criteria behaalt, een 
verminderde kans heeft op een nieuwe VKB blessure. Verder bestaat er een discussie in 
de literatuur of huidige testbatterijen zijn ontwikkeld om te testen of een patiënt in staat 
zou moeten zijn om terug te kunnen keren naar zijn of haar sport, of om te bepalen of deze 
terugkeer veilig is. Daarom zijn in Hoofdstuk 8 de resultaten van de testbatterij (afgenomen 
aan het einde van de VKBR revalidatie) vergeleken tussen patiënten die teruggekeerd zijn 
naar het preoperatieve niveau van sporten en patiënten die niet zijn teruggekeerd twee jaar 
na de VKBR. Ook werden de resultaten van de testbatterij vergeleken tussen patiënten die 
een nieuwe VKB blessure hebben opgelopen en patiënten die geen nieuwe VKB blessure 
hebben opgelopen. De resultaten van Hoofdstuk 8 laten zien dat patiënten met een betere 
kwaliteit van bewegen, hogere scores op hop testen en meer hamstring kracht een vergrote 
kans hebben om terug te kunnen keren naar het preoperatieve niveau van sporten. Er 
werden geen verschillen in testresultaten gevonden tussen patiënten die een nieuwe VKB 
blessure hebben opgelopen en patiënten die geen nieuwe VKB blessure hebben opgelopen. 
Dit laat zien dat de huidige criteria niet kunnen identificeren welke patiënten een mogelijk 
vergroot risico hebben op een nieuwe VKB blessure. Bovendien roept dit de vraag op wat de 
beste klinische factoren zijn om het risico op een nieuwe VKB blessure te evalueren. 

Samenvattend heeft dit proefschrift bijgedragen aan het beter begrijpen van het 
multifactoriële probleem: terugkeren naar de sport na een VKBR. Geadviseerd wordt dat 
iedere revalidatie individueel moet worden benaderd waarbij er constant gemonitord wordt 
waardoor individuele revalidatieprogramma’s worden afgestemd op testresultaten. Het is 
aangetoond dat meer patiënten RTS criteria behalen, als meer progressieve krachttraining 
wordt toegevoegd aan de revalidatie. Als laatste blijkt dat het behalen van RTS criteria zorgt 
voor een vergrote kans op terugkeer naar de sport, maar dat de huidige criteria niet kunnen 
identificeren welke patiënten een vergroot risico hebben op een nieuwe VKB blessure.
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PERSONAL MOTIVATION

This project started in 2016. As human movement scientist working in the field of sports 
injuries, I was intrigued by anterior cruciate ligament (ACL) injuries from the start. Every 
week, we read in the sports newspapers that a professional soccer player ruptured his 
ACL. During our daily-practice work, we found that return to sports (RTS) after an ACL 
reconstruction (ACLR) is easier said than done, especially for young amateur athletes in 
pivoting sports. The combination of both physical- and psychological factors related to RTS 
makes it a complex yet intriguing process. At that time there was no consensus about which 
RTS tests and criteria should be used to determine RTS readiness in patients after ACLR. 
These clinical challenges inspired me to start this PhD project. 



APPENDICES

177

10

ABOUT THE AUTHOR

Wouter Welling was born on August 4 1989 in Harfsen, the 
Netherlands. He studied Human Movement Sciences at the 
University of Groningen and obtained his BSc in 2012, and 
MSc is 2014. During his BSc graduation project, he developed 
a special interest in ACL injuries and different test methods 
related to return to sports decisions. During his MSc he 
followed the specialization ‘Rehabilitation and functional 
recovery research’. His MSc graduation project was related 
to implicit motor learning in ACL injury prevention programs. 
After finishing his MSc graduation project, several articles 
about this project were published. One of these publications won the ‘Award of Distinction: 
Outstanding Research Manuscript’ award in 2018. After his graduation, he started working 
as an embedded sport scientist at the multidisciplinary physical practice MCZ in Groningen, 
the Netherlands. During his work, different test methods were developed for patients after 
an ACL reconstruction. He developed the ambition to do more research related to return to 
sport decisions after an ACL reconstruction. Therefore, his (part-time) PhD project started 
in January 2017. His doctoral research addressed testing and rehabilitation programs in 
patients after an ACL reconstruction. Wouter is currently working as an embedded scientist 
at the multidisciplinary physical practice Pro-F in Enschede. He is exploring the possibility 
to combine this practical work with research as a post-doctoral researcher to continue his 
work in optimising in patients after an ACL reconstruction. Besides doing research, he has 
experience as exercise physiologists, performance- and video analyst.  

APPENDICES

177

10

ABOUT THE AUTHOR

Wouter Welling was born on August 4 1989 in Harfsen, the 
Netherlands. He studied Human Movement Sciences at the 
University of Groningen and obtained his BSc in 2012, and 
MSc is 2014. During his BSc graduation project, he developed 
a special interest in ACL injuries and different test methods 
related to return to sports decisions. During his MSc he 
followed the specialization ‘Rehabilitation and functional 
recovery research’. His MSc graduation project was related 
to implicit motor learning in ACL injury prevention programs. 
After finishing his MSc graduation project, several articles 
about this project were published. One of these publications won the ‘Award of Distinction: 
Outstanding Research Manuscript’ award in 2018. After his graduation, he started working 
as an embedded sport scientist at the multidisciplinary physical practice MCZ in Groningen, 
the Netherlands. During his work, different test methods were developed for patients after 
an ACL reconstruction. He developed the ambition to do more research related to return to 
sport decisions after an ACL reconstruction. Therefore, his (part-time) PhD project started 
in January 2017. His doctoral research addressed testing and rehabilitation programs in 
patients after an ACL reconstruction. Wouter is currently working as an embedded scientist 
at the multidisciplinary physical practice Pro-F in Enschede. He is exploring the possibility 
to combine this practical work with research as a post-doctoral researcher to continue his 
work in optimising in patients after an ACL reconstruction. Besides doing research, he has 
experience as exercise physiologists, performance- and video analyst.  

APPENDICES

177

10

ABOUT THE AUTHOR

Wouter Welling was born on August 4 1989 in Harfsen, the 
Netherlands. He studied Human Movement Sciences at the 
University of Groningen and obtained his BSc in 2012, and 
MSc is 2014. During his BSc graduation project, he developed 
a special interest in ACL injuries and different test methods 
related to return to sports decisions. During his MSc he 
followed the specialization ‘Rehabilitation and functional 
recovery research’. His MSc graduation project was related 
to implicit motor learning in ACL injury prevention programs. 
After finishing his MSc graduation project, several articles 
about this project were published. One of these publications won the ‘Award of Distinction: 
Outstanding Research Manuscript’ award in 2018. After his graduation, he started working 
as an embedded sport scientist at the multidisciplinary physical practice MCZ in Groningen, 
the Netherlands. During his work, different test methods were developed for patients after 
an ACL reconstruction. He developed the ambition to do more research related to return to 
sport decisions after an ACL reconstruction. Therefore, his (part-time) PhD project started 
in January 2017. His doctoral research addressed testing and rehabilitation programs in 
patients after an ACL reconstruction. Wouter is currently working as an embedded scientist 
at the multidisciplinary physical practice Pro-F in Enschede. He is exploring the possibility 
to combine this practical work with research as a post-doctoral researcher to continue his 
work in optimising in patients after an ACL reconstruction. Besides doing research, he has 
experience as exercise physiologists, performance- and video analyst.  

Binnenwerk_WouterWelling.indd   177Binnenwerk_WouterWelling.indd   177 27-01-2022   17:3927-01-2022   17:39



CHAPTER 10

178

Peer-reviewed publications (international)

Welling W, Benjaminse A, Verhagen E, Lemmink K, Gokeler A. Have we forgotten our 
patient? An exploration of patient experiences after ACL reconstruction. Journal of Sport 
Rehabilitation, under review.

Welling W, Frik L. On-field tests for patients after ACL reconstruction: a scoping review. 
Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 2022.

Gokeler A, Villa FD, Welling W, Baumeister J. Return to sports following ACL reconstruction: 
where do we stand in 2020? Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 2020.

Welling W, Benjaminse A, Lemmink K, Gokeler A. Passing RTS criteria associated with 
likelihood for return to sport but fail in identifying second injury risk in patient after ACL 
reconstruction. The Knee, 2020.

Welling W, Benjaminse A, Lemmink K, Dingenen B, Gokeler A. Progressive Strength 
Training Restores Quadriceps and Hamstring Muscle Strength Within 7 Months after ACL 
Reconstruction in Amateur Male Soccer Players. Phys Ther Sport, 2019. 

Baumgart C, Welling W, Hoppe, MW, Freiwald J, Gokeler A. Angle-specific analysis of 
isokinetic quadriceps and hamstring torques and ratios in patients after ACL-reconstruction. 
BMC Sport Science, Medicine and Rehabilitation, 2018.

Welling W,  Benjaminse A,  Seil R, Lemmink K, Zaffagnini S, Gokeler A. Low Rates of 
Patients Meeting Return to Sport Criteria 9 Months after an Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction. A Prospective Longitudinal Study. Knee Surgery, Sports Traumatology, 2018. 

Welling W,  Benjaminse A, Lemmink K, Seil, R, Gokeler A. Altered Movement During Single 
Leg Hop Tests After ACL Reconstruction: Implications to Incorporate 2-D Video Movement 
Analysis for Hop Tests. Knee Surgery, Sports Traumatology, 2018.

Welling W, Benjaminse A, Gokeler A, Otten B. Retention of Movement Technique: 
Implications for Primary Prevention of ACL Injuries. Int J Sports Phys Ther, 2017.

Benjaminse A, Welling W, Otten B, Gokeler A. Transfer of Improved Movement Technique 
after Receiving Verbal External Focus and Video Instruction. Knee Surgery, Sports 
Traumatology, 2017.

Gokeler A, Welling W, Benjaminse A, Lemmink K, Seil, R, Zaffagnini, S. Critical Analysis of Limb 
Symmetry Indices of Hop Tests in Athletes After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. 
Knee Surgery, Sports Traumatology, 2017.

Gokeler A, Welling W, Zaffagini S, Seil R, Padua D. Development of a Test Battery to Enhance 
Safe Return to Sports after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Knee Surgery, Sports 
Traumatology, Arthroscopy, 2016.



APPENDICES

179

10

Welling W, Benjaminse A, Gokeler A, Otten B. Enhanced retention of drop vertical jump 
landing technique: A randomized controlled trial. Hum Mov Sci, 2016.

Gokeler A, Benjaminse A, Welling W, Alferink M, Eppinga P, Otten B. The effects of attentional 
focus on jump performance and knee joint kinematics in patients after ACL reconstruction. 
Phys Ther Sport,  2015. 

Benjaminse A, Welling W, Otten B, Gokeler A. Novel methods of instruction in ACL injury 
prevention programs, a systematic review. Phys Ther Sport, 2015.

Gokeler A, Eppinga P, Welling W, Padua DA, Benjaminse A. Effect of Fatigue on the LESS 
score in patients after ACL reconstruction. Int J Sports Phys Ther, 2014.

Peer-reviewed publications (national)

Welling W, Peeters D. Een kijkje op het veld. Sportgericht 2021.

Welling W. Veldrevalidatie: de ‘missing link’ binnen de revalidatie na een VKB reconstructie. 
Sportgericht 2021. 

Welling W, Dallinga S. Angst voor een nieuwe blessure. Sportgericht 2020. 

Welling W. Hinkend terug naar de sport na een VKB reconstructie. Sportgericht 2020. 

Welling W. Quadriceps- en hamstring kracht meten binnen de VKB revalidatie. Sportgericht 
2020.

Welling W. Hoe bewegen patiënten na een VKB reconstructie? Sportgericht. 2020.

Welling W, van de Wouw R, Eppinga P. Interne training load binnen de VKB revalidatie. 
Sportgericht. 2019.

Welling W, Franke T, Hadash N. Weer sporten na een stabiliserend schouderoperatie? Deel 
2: Praktische toepassing testbatterij. Sportgericht, 2017.

Welling W, Franke T, Hadash N. Weer sporten na een stabiliserende schouderoperatie? Deel 
1: Essentiële onderdelen van de schouderfunctie. Sportgericht, 2017.

Welling W, Alferink M, Franke  T, Gokeler A. Veilig sporten na een VKB blessure. Sportgericht, 
2016.



CHAPTER 10

180

Conference presentations

Welling W. Terugkeren naar de sport na een VKB reconstructie: handvaten voor de praktijk. 
VKB Netwerk Zwolle. October 2021, Zwolle, the Netherlands.

Welling W, Benjaminse A, Lemmink K, Gokeler A. Return to sport criteria fail to identify 
patients who are at risk for second ACL injury. ESSKA congress. May 2021, virtual. 

Welling W. Impliciet en expliciet leren binnen de behandeling van voetballers. Voetbal 
Medisch Symposium. March 2020, KNVB Campus, the Netherlands.

Welling W, Benjaminse A, Lemmink K, Gokeler A. Self-administrated patient reported 
outcome measures and return to sport rates 2 years after an ACL reconstruction. Isokinetic 
Conference. April 2019, London, United Kingdom. 

Welling W, Benjaminse A, Lemmink K, Dingenen B Gokeler A. Progressive strength training 
results in less deficits during rehabilitation after an ACL reconstruction. Isokinetic Conference. 
June 2018, Barcelona, Spain. 

Welling W, Benjaminse A, Seil R, Lemmink K, Gokeler A. Video analysis of the single leg hop 
test in patients after an ACL reconstruction. ESSKS congress. May 2018, Glasgow, Scotland. 

Welling W, Benjaminse A, Seil R, Lemmink K, Gokeler A. 2-D movement analysis of the 
single leg hop test after ACL reconstruction. Science and Engineering Conference on Sports 
Innovation. April 2018, Groningen, the Netherlands. 

Welling W, Benjaminse A, Gokeler A, Lemmink K. Return to sport after an ACL injury. Science 
Slam. September 2017,  Saarbrucken, Germany.

Awards

Award of Distinction: Outstanding Research Manuscript Award. 2018. International Journal 
of Sport Physical Therapy.

Editorial service

Manuscript reviewer International Journal of Sport Physical Therapy

Manuscript reviewer The Knee

Manuscript reviewer BMC Musculoskeletal Disorders

Manuscript reviewer International Journal of Sports Physical Therapy

Manuscript reviewer Sports Medicine



APPENDICES

181

10

RESEARCH INSTITUTE SHARE 

This thesis is published within the Research Institute SHARE (Science in Healthy Ageing and 
healthcaRE) of the University Medical Center Groningen / University of Groningen.

Further information regarding the institute and its research can be obtained from our 
internet site: https://umcgresearch.org/w/share

More recent theses can be found in the list below. 
(supervisors are between brackets)

Ontiri SK 
Improving access to quality family planning services in Kenya by addressing contracepive 
discontinuation 
(prof J Stekelenburg, dr R Biesma-Blanco, dr M Kabue)

Acevedo Mesa MA 
Beyond a symptom count: Addressing the difficulties of measuring Functional Somatic 
Symptoms 
(prof J Rosmalen, dr R Tendeiro-Monden, dr JN Tendeiro, dr AM Roest)

Flikweert ER 
Proximal femoral fractures: influence of multidisciplinary care 
(prof RL Diercks, dr M Stevens, dr KW Wendt, dr GJ Izaks)

Hulshof TA 
Quantitative appraisal of trial methods in reviews: an investigation of antipsychotic drug 
effects in dementia 
(prof SU Zuidema, dr HJ Luijendijk) 

Broekstra R 
Values of trust and participation in scientific data repositories 
(prof RP Stolk, prof S Otten, dr ELM Maeckelberghe, dr JL Aris-Meijer)

Du Y 
CT lung cancer screening in China; the necessity to optimize target population 
(prof GH de Bock, prof M Oudkerk, dr GA Sidorenkov)

Gol JM 
Betwixt and between; medical care for functional somatic symptoms 
(prof JGM Rosmalen, prof ROB Gans, prof RC Oude Voshaar)

Tegegne BS 
The heart of the matter; discovery of new genetic loci for heart rate variability and its 
relationship with blood pressure and mortality 
(prof H Snieder, dr H Riese, dr IM Nolte)



Vries AM de 
Regaining control during dialysis 
(prof AV Ranchor, prof GJ Navis, dr MJ Schroevers, dr R Westerhuis)

Berg KS van der 
Determinants of adverse health outcomes in late-life depression; the role of vitamine D 
and frailty 
(prof RC Oude Voshaar, dr RM Marijnissen, dr JM Hegeman)

Asefa NG 
Genetics and epidemiology of glaucoma and myopia 
(prof H Snieder, prof NM Jansonius)

Kalteren WS 
Neonatal anemia and red blood cell transfusions: finding the optimal balance 
(prof AF Bos, dr EMW Kooi)

Elfrink AKE 
Evaluating quality of care in liver surgery; the Dutch hepato bliliary audit project 
(prof Jm Klaase, dr DJ Grünhagen, dr NFM Kok)

Spahrkäs SS 
Beating cancer-related fatigue with the Untire app 
(prof M Hagedoorn, prof R Sanderman, dr A Looijmans)

Slagers AJ 
Beyond the tendon; psychological factors during rehabilitation of lower limb tendon 
injuries 
(prof J Zwerver, dr I van den Akker-Scheek, prof JHB Geertzen, dr IHF Reininga)

Kan K 
Going beyond cost-effectiveness: analyzing routine mental healthcare data and 
stakeholders’ perspectives to improve depression care 
(prof RA Schoevers, prof TL Feenstra, prof E Buskens, dr F Jörg)

Ee IB van 
The art of living with cancer at an advanced age 
(prof JPJ Slaets, prof M Hagedoorn, dr CHM Smits)

For earlier theses visit our website


	Chapter 10



