
 

 

 University of Groningen

Risk factors for injury in talented soccer and tennis players
van der Sluis, Alien

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2017

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van der Sluis, A. (2017). Risk factors for injury in talented soccer and tennis players: A maturation-driven
approach. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/7fd38a30-db5c-43cd-9753-742706c92fe4


CURRICULUM 

VITAE



146

Alien van der Sluis is op 26 april 1981 geboren te Groningen. Van 
1999 tot 2003 studeerde zij Bewegingswetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens rondde ze de European Master 
Sport and Exercise Psychology aan de Vrije Universiteit van Amsterdam 
af met een afstudeeronderzoek naar de relatie tussen perfectionisme, 
doeloriëntatie en blessures bij topsporters.

Van 2006 tot 2010 werkte Alien als voorlichter topsport voor Anti-Doping 
Autoriteit Nederland. In die rol ontwikkelde zij anti-doping campagnes 
gericht op talenten en topsporters. In 2008 nam zij voor het World Anti 
Doping Agency (WADA) deel aan hun voorlichtingsprogramma tijdens 
de Olympische Spelen in Beijing. 

Zij vervolgde haar carrière bij het onderzoeksbureau Kennispraktijk, 
waar zij diverse (sport)onderzoeks- en adviesopdrachten voor 
gemeenten, provinciale sportservices en stichtingen verrichtte. 
Vanuit Kennispraktijk startte zij in 2011 in deeltijd bij het Centrum 
voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen 
en het UMCG met haar promotieonderzoek naar risicofactoren voor 
blessures bij getalenteerde voetballers en tennissers. Hierbij lag de 
focus op risicofactoren als gevolg van rijping, zoals de groeispurt, 
risicobereidheid en metacognitieve vaardigheden. In 2017 rondde zij 
dit promotieonderzoek af.

Sinds 2016 is Alien als docent-onderzoeker in dienst bij het Instituut 
voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen. Binnen het 
lectoraat praktijkgerichte sportwetenschap en de Kenniswerkplaats 
Motorisch leren en bewegingsonderwijs doet zij samen met studenten 
en professionals uit het werkveld praktijkgericht onderzoek.
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MS, Visscher C. Sport injuries aligned to Peak Height Velocity in Talented 
Pubertal Soccer Players. Int J Sports Med 2014; 35:351-355.
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[Epub ahead of print]

van der Sluis A, Brink MS, Pluim BM, Verhagen E, Elferink-Gemser MT, 
Visscher C. 2017.Self-regulatory skills: are they helpful in the prevention 
of overuse injuries in talented tennis players? [submitted]

BOEK HOOFDSTUKKEN

Ribeiro L, Coelho-e-Silva MJ, Vaz V, Figueireido AJ, van der Sluis A, 
Elferink-Gemser MT, Malina RM. Agreement between invasive and non-
invasive indicators of biological maturation in adolescent swimmers.  In 
Children and Exercise XXVIII (2013). University of Coimbra.

Elferink-Gemser MT, Kramer T, te Wierike SCM, Torenbeek M, Van der 
Sluis A, Visscher C. (2013). Multidimensional and longitudinal approach 
to talent identification and development in sports. In: Book of abstracts 
pediatric work physiology meeting 2013. Edited by Coelho-e-Silva MJ, 
Cupido-dos-Santos A, Fiqueiredo AJ, Ferreira JP, Armstrong N. Portugal, 
Coimbra University Press.
 
 



148

PRESENTATIES

Dag van het Sportonderzoek 2016, Groningen. Oral presentation by 
van der Sluis A, Brink MS, Pluim BM, Verhagen E, Elferink-Gemser MT, 
Visscher C. Title: Self-regulatory skills: are they helpful in the prevention 
of overuse injuries in talented tennis players?

29e Pediatric Work Physiology Meeting Utrecht 2015. Oral presentation 
by van der Sluis A, Brink MS, Pluim B, Verhagen E, Elferink-Gemser MT, 
Visscher C. Title: Pubertal development, risk-taking and overuse injuries 
in talented tennis players.
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28e Pediatric Work Physiology Meeting Coimbra 2013. Poster 
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C. Title: Sport injuries aligned to the timing of PHV in talented pubertal 
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Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de hulp van veel 
mensen. Ik doe een poging de belangrijkste mensen te bedanken.

Dr. Johan Steenbergen. Beste Johan, zonder jou was mijn promotietraject 
nooit van start gegaan. Jij was degene die benoemde dat je me dit zag 
doen. Dank voor het vertrouwen dat je in me had en voor de kans 
die je me hiermee hebt geboden mezelf verder te ontwikkelen. Vijf 
jaar Kennispraktijk heeft me gevormd en ik heb het altijd inspirerend 
gevonden om met je samen te mogen werken. 

Prof. Dr. Chris Visscher. Na mijn studietijd hebben we elkaar af en toe 
nog gesproken en toen de kans zich voor deed om promotieonderzoek 
te doen meldde ik me bij jou. Je zegt waar het op staat, en dat waardeer 
ik enorm. Ook wist je me op moeilijker momenten te motiveren en in 
de zomer maakten we grote stappen als het rustig was bij BW. Onze 
gesprekken in de auto naar de KNLTB of Papendal heb ik leuk en 
leerzaam gevonden. En uiteraard bewaakte jij de grote lijnen :) . Chris, 
dankjewel!

Dr. Marije Elferink-Gemser. Beste Marije, ik heb in de afgelopen vijf jaar 
veel van je geleerd. In Coimbra zag ik van dichtbij hoe hard je werkt, daar 
heb ik veel bewondering voor. Bij terugkomst op Schiphol zag ik ook 
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