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Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar risicofactoren voor blessures 
bij getalenteerde voetballers en tennissers. Deze risicofactoren 
zijn specifiek omdat ze plaatsvinden in een periode waarin het 
rijpingsproces richting volwassenheid plaatsvindt. Talenten ervaren 
een fysieke groeispurt en ook hun brein ontwikkelt zich volop, met 
veranderingen in risicogedrag en metacognitieve vaardigheden tot 
gevolg. Dit proefschrift richt zich op risicofactoren voor blessures die 
samenhangen met het rijpingsproces.

Hoofdstuk 1 bevat het theoretisch kader. Hierin wordt allereerst de 
omvang van het blessureprobleem binnen de doelgroep van talentvolle 
voetballers en tennissers omschreven. Vervolgens wordt beschreven 
welke processen als gevolg van rijping in werking treden, die van 
invloed kunnen zijn op het ontstaan van blessures. Aan de hand van 
literatuur wordt onderbouwd dat zowel het tempo van, als het moment 
waarop de groeispurt plaatsvindt (de timing) een mogelijke risicofactor 
voor blessures kan zijn. Ook wordt de mogelijke rol besproken van een 
toegenomen risicobereidheid en metacognitieve vaardigheden bij het 
ontstaan van blessures.

Hoofdstuk 2 richt zich op het verloop van blessures rondom de 
groeispurt. In een groep van  110 voetballers is met behulp van het 
maturity offset protocol het moment van de groeispurt (Peak Height 
Velocity, PHV) geschat. Van 26 spelers kon gedurende drie jaar rondom 
de PHV het aantal acute en overbelastingblessures in kaart worden 
gebracht. Voetballers hebben in het jaar van hun groeispurt significant 
meer acute blessures dan in het jaar ervoor of erna. Ook het aantal 
gemiste trainings- en wedstrijddagen als gevolg van blessures is hoger 
in het jaar van de groeispurt. 

In Hoofdstuk 3 wordt onderzocht of maandelijkse antropometrische 
metingen een toegenomen risico op blessures kunnen voorspellen.  
101 voetballers tussen 11 en 19 jaar oud zijn gedurende één seizoen 
gevolgd. Maandelijks is hun lengte en BMI gemeten, vetpercentage eens 
in de drie maanden. Een toename van 0.6 cm in lengte en 0.3 kg/m3 
BMI waarde per maand, gecombineerd met een laag vetpercentage, 
geven een hogere kans op blessures in de maand erna. Geconcludeerd 
wordt dat individuele monitoring van antropometrie nuttig kan zijn om 
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het blessurerisico van jeugdige voetballers in te schatten.

Hoofdstuk 4 gaat in op de invloed van timing van de groeispurt op 
blessure-incidentie. Uit een set van 110 spelers zijn 26 spelers opgedeeld 
in vroeger danwel later rijpende spelers. Gedurende drie jaar rondom 
hun groeispurt is de incidentie van acute en overbelastingblessures 
gevolgd. Later rijpende spelers hebben een significant hogere incidentie 
van overbelastingblessures, zowel in het jaar vóór hun groeispurt als in 
het jaar van de groeispurt. 

In Hoofdstuk 5 wordt de relatie tussen risicobereidheid en 
overbelastingblessures bij tennissers onderzocht. Adolescenten 
nemen meer risico als gevolg van hun cognitieve ontwikkeling. De 
prestatiecultuur van sport versterkt dit mogelijk. Van 73 getalenteerde 
tennissers is risicobereidheid gemeten met de Iowa Gambling Task. 
Gezondheidsklachten werden gemonitord met de Oslo Sports Trauma 
Research Centre Questionnaire (OSTRCQ). Hoog risicobereide jongens 
hebben meer blessures die tot uitval van training en competitie leiden 
en hebben hogere ernstscores. 

In Hoofdstuk 6 wordt de relatie tussen metacognitieve vaardigheden 
en overbelastingblessures onderzocht. Van 73 getalenteerde tennissers 
werden metacognitieve vaardigheden (reflectie, planning, monitoring 
en evaluatie) gemeten met de Self-Regulation of Learning Self Report-
Scale. Overbelastingblessures zijn gedurende  één seizoen gemonitord. 
Meisjes met lage of gemiddelde monitoringsvaardigheden hebben vaker 
overbelastingblessures die tot uitval van training en competitie leiden. 
Betere reflectievaardigheden hangt samen met een hogere ernstscore 
van overbelasting. Monitoringsvaardigheden hebben mogelijk een 
beschermend effect op het ontstaan van blessures. 

Hoofdstuk 7 bevat de discussie, conclusie en praktische aanbevelingen. 
Factoren die een gevolg zijn van het rijpingsproces, kunnen een risico 
vormen voor het ontstaan van blessures in de doelgroep getalenteerde 
sporters. Rondom de groeispurt hebben voetballers meer acute 
blessures en laat rijpe spelers zijn sterk in het nadeel als het gaat om 
overbelastingblessures. Geadviseerd wordt om met het maturity offset 
protocol in kaart te brengen wanneer de groeispurt plaatsvindt om 
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zo op het juiste moment blessurepreventieve maatregelen te kunnen 
nemen. Maandelijkse meting van lengte en gewicht in deze periode 
van intensieve groei kan vervolgens helpen om een toegenomen risico 
op blessures in de maand erna in te schatten. Risicobereidheid is 
gerelateerd aan meer overbelastingblessures. De Iowa Gambling Task 
zou ingezet kunnen worden om feedback te geven over welke spelers 
meer geneigd zijn tot risicogedrag. Een instrument als de OSTRCQ 
kan benut worden om spelers feedback te geven over het verloop van 
hun klachten, zodat zij zich bewust zijn van de risico’s die zij nemen. 
Tot slot heeft de metacognitieve vaardigheid monitoren mogelijk een 
preventieve rol in het ontstaan van overbelastingblessures. Geadviseerd 
wordt talentvolle sporters te helpen deze vaardigheid te ontwikkelen. 
Toekomstig onderzoek moet zich richten op het in kaart brengen van de 
effecten van de in dit proefschrift genoemde preventieve maatregelen.






