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Denk aan het spelen van een
belangrijke wedstrijd:

• Hoeveel % van die prestatie wordt beïnvloed door 
psychologische factoren?

• Hoeveel % van je training bestaat 
uit het trainen van deze 

psychologische factoren?
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Wat is ons uitgangspunt?

Fysiek & Mentaal

Lichaam & Geest

Body & Mind

Tussen de oren
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‘Mentale training is niet anders dan tactische, technische en 
conditie training. Je traint gewoon een bepaald onderdeel van 
de prestatie’

Maurits Hendriks 

(Chef de Mission 

Olympische Spelen Londen 2012)
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Wat verstaan jullie onder 
‘Mentaal’?

• Schrijf voor jezelf op

• Bespreek met buurman

• Plenair

18-5-2018 Info@WOUWpc.nl 7



Vanuit psychologie 
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Brain training

Systematisch leren en oefenen van psychologische 
vaardigheden met als doel het verbeteren van prestaties
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How to train your brain

• Zelfkennis

• Stellen van doelen

• Spanningsregulatie

• Verbeelding

• Aandacht sturing 

• Gedachtencontrole

• Zelfvertrouwen
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4-staps leerproces

• Onbewust onbekwaam

• Bewust onbekwaam

• Bewust bekwaam

• Onbewust bekwaam
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‘Verander meer in jezelf 

en minder in de ander’
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Zelfkennis



Persoonlijke Profielen

• Myer’s Briggs Type Indicator (MBTI)

• Action Type (Peter Murphy)

• Jungian Type Index (JTI)

• Youth Talent Development Indicator (YTDI)

Geeft inzicht in persoonlijke voorkeuren, zodat duidelijke 
wordt waarom iemand op een bepaalde manier 
communiceert, conflicten aangaat of vermijdt, met stress 
omgaat of veranderingsprocessen beleeft
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De dimensies

Wedstrijdmotivatie

E I

Spelinzicht

S N

Spelstijl

T F

Wedstrijdoriëntatie

J P

18-5-2018 Info@WOUWpc.nl 15



18-5-2018 Info@WOUWpc.nl 16

S S N N

I ISTJ
Plichtsvervuller

ISFJ
Loyalist

INFJ
Raadgever

INTJ
Mastermind

J

I ISTP
Ambachtsman

ISFP
Componist

INFP
Heler

INTP
Architect

P

E ESTP
Promotor

ESFP
Performer

ENFP
Inspirator

ENTP
Uitvinder

P

E ESTJ
Supervisor

ESFJ
Verzorger

ENFJ
Leraar

ENTJ
Veldheer

J

T F F T

Wachters Vaklui Idealisten Rationalisten



Profiel spelers, staf, team
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Performance Profile sporters
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Vaardigheden/

Eigenschappen

Belang (B) Idealiter (I) Huidige staat (HS) (I-HS) Verschil = (I-

HS)*B

Basis vhd:

Pushen 9 10 7 3 27

Duel 1:1 aanvallend

Fysiek:

Uithoudingsvermogen

Mentaal:

Omgaan met druk



Brain Performance Profile
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• Doelen stellen

• Perfectionisme

• Zelfvertrouwen

• Leiderschap

• Motivatie

• Wedstrijdspanning

• Focus

• Zelfregulatie



Stellen van doelen

• De oorzaak van stress ligt (gedeeltelijk) in het stellen van 
verkeerd georiënteerde doelen

Sorkkila, Aunola, Salmela-Aro, Tolvanen & Ryba (2018)
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Stellen van doelen

• Proces doelen

vb. Je wil een tweebenige voetballer worden

• Prestatie doelen

vb. Vorig seizoen scoorde je 12x, dit seizoen wil je 15x scoren

• Resultaat doelen

vb. Volgend seizoen eerste in de poule worden 
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• Taakgericht

• Uitdaging

• Verifieerbaar

• Controleerbaar

• Positief geformuleerd

Stellen van doelen
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Zelfregulatie

Neem het stuur in eigen hand:

• Plannen 

• Monitoren

• Evalueren

• Reflecteren
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Aldus Van Persie:

• Reflecteren:

Ik maak te weinig doelpunten. Hoe kan ik meer scoren?

• Plannen:

Na elke training oefen ik 15 min vrije trappen

• Monitoren:

Ik hou bij hoe vaak ik scoor uit 20 vrije trappen

• Evalueren:

Scoor ik vaker met vanwege mijn extra training?
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Willem Janssen
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• Mentale vermoeidheid verslechtert het zelfregulerend vermogen

• Bewuste ontspanning kan prestatieverslechtering tegengaan

Englert & Bertrams (2015)

Spanningsregulatie



Juiste spanningsniveau

Te ontspannen?
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Juiste spanningsniveau

Te gespannen?
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Ervaren van stress

• Als we verschil ervaren tussen eisen en kunnen

• Jij ervaart dat zo
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Spanningsboog
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Herstel

• Hoe verbruik je energie?

• Hoe vul je energie weer aan?

• Hoe effectiever herstellen?
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• Bewustwording

• Reguleren ademhaling

• Spierontspanning

- Bodyscan

- Jacobsen

• Verbeelding

• Yoga

Ontspanning



Murray Oefening
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Verbeelding
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Coelho et al., (2012) 

• Een voorstelling maken van je ideale prestatie/wedstrijd

• Een voorstelling maken van je ideale actie

• Met zoveel mogelijk zintuigen

• Liefst na ontspanning en regelmatig



Erben Wennemars
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• Voorstelling maken van gewenste situatie
• Bereid voor op ´wat als´ scenario´s
• Je weet beter en sneller wat je moet doen in beslissende situaties
• Voorprogrammeert je CZS en je spieren
• Slijpt bewegingen in
• Maakt een olifantenpaadje in je hoofd
• Maakt voor je hersenen geen verschil 

of je het echt doet of in gedachten

Hoe werkt het?
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Zlatan Ibrahimovic
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Hersenonderzoek laat zien dat 
bij ‘motor imagery’ – de 
visualisatie en het invoelen 
van een beweging – meerdere 
hersengebieden betrokken 
zijn, die ook actief zijn bij de 
feitelijke uitvoering van de 
beweging 

(Mulder, 2007)

Effect op hersenen
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• Lichte activiteit van spieren waargenomen (EMG)

• Stimulatie Golgi-peesorganen

• Ontstaan van neuromusculaire 
feedback (Schmidt & Lee, 1999)

• Zorgt voor betere aansturing 
van de spieren (Slimani et al., 2016)

Effect op spierniveau



Mentale Sportbegeleiding

• Ontspanning

• Verbeelding vaardigheden

• Verbeelding wedstrijden

• Powerflow

• Verbeelding Teambuilding

• Affirmaties

Presteren
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Aandacht sturing 

‘Where the mind goes, everything follows’
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Aandachtscirkels
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Aandachtscirkels

1 = Ik en mijn taak

2 = Directe afleidingen

3 = Is-behoort te zijn vergelijking

4 = Winnen/verliezen

5 = Consequenties van winst/verlies

6 = Zinsvraag
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‘Daar (de tijden van anderen) moet je gewoon niet naar 
kijken. Als je je op iemand anders tijden gaat blind staren ga je 
alleen maar langzamer en fouten maken. Het enige wat ik 
denk aan de start is: reageren op het schot, diep zitten en 
racen. Ik moet gewoon heel goed mijn eigen dingen doen. Als 
ik dat doe, dan rijd ik ze allemaal naar huis.’

Kjeld Nuis
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Gedachtencontrole

‘Whether you think you can 

or think you can’t, 

you are right’
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Denkfouten

Twee type denkfouten (Raoul Oudejans):

• Afleiding: Gedachten dwalen af

• Verlamming door over analyse: Expliciet 

je bewegingen overpeinzen

18-5-2018 Info@WOUWpc.nl 47



Technieken gedachtencontrole

• Accepteren

• Zelfspraak

• Halt toeroepen

• Herkaderen

• Aandacht verleggen

• Effect van woorden

• Gevoelens zijn geëvalueerde 
sensaties
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Mentale Sportbegeleiding

• Ontspanning

• Verbeelding fysiek herstel

• Verbeelding mentaal herstel

• Verbeelding voor pijnreductie

• Affirmaties

Herstellen
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Psychologische aspecten bij blessures



Overload
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Psycho-sociale (over)load

• Concentratie

• Tactiek

• Informatie verwerken

• Beslissingen nemen

• Omgaan met fouten

• Miscommunicatie

• Conflicten binnen het team

• Beslissing van de scheidsrechter



Herstel na de wedstrijd

Door langdurig piekeren en niet los kunnen komen van 
negatieve emoties, kan er een toestand van aanhoudende 
psychofysiologische activering ontstaan.

• Slaapkwaliteit slechter

• Reactievermogen vertraagd

• Grotere kans op blessures

• Verhoogde kans op OT en burn-out
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Balk et al., (2017a)



(Over)load prof leven

• Drukker speelschema

• Extra taken

• Combineren met andere activiteiten

• Veranderingen
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Herstel

• Onvoldoende hersteld? 

Meer inspanning bij een nieuwe trainingsprikkel!
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Meijman & Mulder, 1998



Onderzoek RUG
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Stress and Injury Model
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Williams & Andersen (1998)



Persoonlijkheid

• Agressiviteit

• Impulsiviteit

• ‘Locus of control’

• Spanningsbehoefte

• Hardheid t.o.v. jezelf

• Sport als identiteit
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(Feltz, 1984; Pargmann, 1998; Williams et al., 1998)



History of stressors

• Daily hassles (Williams et al., 1983)

Kritiek, teleurstellingen, fouten, miscommunicatie, irritatie, 
conflicten, files, afspraken niet nakomen, onduidelijkheid, te veel te 
doen etc.

• Big Life events (Anderson et al., 1988)

Trouwen, scheiden, geboorte van kind, verhuizen, (over)lijden 
dierbaren, ernstige blessure of ziekte, veranderen van club etc.

• Voorafgaande blessures
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Gevolgen van stress

Communicatie linker-en rechterhersenhelft
Besluitvorming
Aandacht
Slaapkwaliteit
Reactievermogen

Risico op blessures
Overtraining
Burn-out

18-5-2018 Info@WOUWpc.nl 61

Ivarsson et al., (2017) 



Onderzoek stressors

• Van 121 geblesseerde sporters bleken 73 sporters hoog te scoren op 
stressvolle life events binnen het afgelopen jaar (Gunnoe, Horodyski, 
Tennant & Murphey, 2001)

• Eén derde van talentvolle sporters voelen druk uit omgeving om 
gezondheidsklachten te negeren (Diehl et al., 2018; Mayer et al., 2018)

• 50% van sporters na kruisbandoperatie keren niet terug op het oude 
niveau door angst voor nieuwe blessure (Covassin et al., 2015)
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Ongeveer 50% van topsporters heeft psychologische klachten

• Angstgevoelens

• Agressief gedrag

• Negatief zelf beeld

• Eetstoornissen

• Ervaren geregeld stress

Rice SM et al., (2016) 



Percentage Canadese zwemmers die te maken hebben gehad met een 
depressieve periode afgelopen 3 jaar

• 90% zwemsters 

• ongeveer 50% zwemmers 

• Depressieve klachten op gebied van:

- eetlust

- slaap 

- vermoeidheid 

- negatief zelfbeeld 

- concentratie 

- zelfmoordgedachtes Hammond, T et al., (2013) 
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• Fase modellen

• Beoordelingsmodel (cognitive appraisal models)

-reacties op sportblessures

(Wiese-Bjornstal et al., 1998)
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• Ontkenning

• Boosheid

• Onderhandelen

• Depressie

• Acceptatie

Fasemodellen

(Gordon, 1986; Kübler-Ross, 1969; Lynch, 1988; Rotella et al., 1993)
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(Wiese-Bjornstal et al., 1998)
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• Sporters ervaren negatieve emoties na een blessure          
(La Mott, 1994; Morrey et al., 1999)

• Sporters hebben een tweede verhoging van negatieve 
emoties verderop in het revalidatieproces (La Mott, 1994)

• De tweede verhoging van negatieve emoties vindt 6 
maanden na de operatie plaats en wordt geassocieerd met 
de toestemming van de arts om terug te keren in de sport 
(Morrey et al., 1999)

Emotional U-pattern
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• De angst om opnieuw geblesseerd te raken is de 
belangrijkste emotionele factor bij het terugkeren naar de 
sport (Covassin et al., 2015; Johnston & Carrol, 1998)

• 50% van de sporters keert niet terug naar zijn oude niveau 
na een ACL constructie, ondanks dat ze fysiek 
gerehabiliteerd zijn (Covassin et al., 2015)

• Fysieke en psychologische gereedheid om terug te keren in 
de sport gaan niet altijd samen (Podlog & Eklund, 2007)

Emotionele reacties
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• Emotional Response of Athletes to Injury Questionnaire 
(ERAIQ) (Smith et al., 1990)

• Scale to measure psychological impact of returning to sport 
following an ACL reconstruction surgery (Webster et al., 2006)

• Knee self-efficacy scale (degree of certainty at being able to 
return to the same activity level) (Thomee et al., 2006)

• ACL Quality of Life (ACL-QOL) (Mohtadi, 1988)

• Re-Injury Anxiety Inventory (RIAI) (Walker et al., 2009)

• Competitive State Anxiety Inventory (CSAI) (Martens et al., 1990)

Questionnaires



• Mindfulness

• Cognitieve gedragstherapie

• Psychologische skills training

• Detachment

• Bewustwording stress

• Aanpassen trainingsload

Ivarsson et al., (2017) 

Preventieve tools

Balk et al., (2017a)

Johnson et al., (2005)

Ivarsson et al., (2017) 

Ivarsson et al., (2017) 



Tools revalidatie

• Sporter autonomie geven over revalidatieproces 

(Covassin et al., 2015; Ryan & Deci, 2000)

• Weinig tijdsdruk op revalidatieproces 

(Tatsumi & Takenouchi, 2014)

• Trainen van vertrouwen, ontspanning, inbeelden van 
gewenste situatie (Te Wierike et al., 2013)

• Aanpassen training load op basis van stressfactoren

• Coping resources



Mentale Sportbegeleiding

• Ontspanning

• Verbeelden genezingsproces

• Verbeelden sportprestaties

• Verbeelden voor pijnreductie

• Affirmaties

Revalideren
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Mentale Sportbegeleiding

• Oefenen en daardoor voelen van sportvhd en bewn

• Voorkomen dat sportvhd te zeer achteruitgaan

• Trainen van oefeningen die als onderdeel van de revalidatie 
moeten worden gedaan 

• Gemotiveerd blijven voor  de revalidatie

• Overwinnen angst opnieuw geblesseerd te raken

• Versterken van zelfvertrouwen

• Omgaan met pijn en het hanteren van pijn

• Herstel bevorderen door ´Healing Imagery´
(Bakker & Oudejans, 2012)

Functie visualisatie vlg
geblesseerde sporters



Mentale Sportbegeleiding

• Vermindering preoperatieve angst (Schwab, 2007)

• Vermindering postoperatieve pijn (Montgomery, 2007)

• Versterken wondherstel (Broadbent, 2012)

• Reductie pijn algemeen (Zeidan, 2011)

• Verbetering slaapkwaliteit (Diaz & Larsen 2005) 

• Minder medicijngebruik (Manyande, 1992) 

• Kortere opnameduur (Deisch, 2000; Halpin 2002)

• Kortere operatieduur (Montgomery, 2007)

• Minder postoperatieve misselijkheid (Enqvist et al. 1997) 

• Minder postoperatief braken (Enqvist et al. 1997) 

• Grotere patiënt tevredenheid (Schwab, 2007)

Factsheet gezondheidszorg



18-5-2018 Info@WOUWpc.nl 83

www.wouwpc.nl
info@wouwpc.nl

www.sportsimagery.nl
Wouw Performance Coaching


