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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)



History of stressors

• Daily hassles

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

• Big Life events

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
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Ivarsson et al., (2017) 



Onderzoek stressors

• High school football players with high levels of total and negative life 
stress were more likely to become injured (Gunnoe et al., 2001)

• High school football players with high levels of total and negative life 
stress were more likely to sustain multiple injuries (Gunnoe et al., 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) 



• Mindfullness

• Cognitieve gedragstherapie

• Psychologische skills training

• Detachment

• Bewustwording stress

• Aanpassen trainingsload

Ivarsson et al., (2017) 

Coelho et al., (2012) 

Tools

Balk et al., (2017a)

Johnson et al., (2005)

Ivarsson et al., (2017) 

Ivarsson et al., (2017) 



Detachment

• Goede nabespreking waarbij ook positieve, cognitieve en emotionele 
aspecten aan bod komen

• It’s okay to have a pity party, but be sure to end it.

• Ink it, don’t just think it

• Plan korte break in, juist in stressvolle fases

• Sociale activiteiten

• Andere activiteiten die leerzaam zijn

• Visualisatie

• Ontspanningsoefeningen

• Zoek passende herstel methode 
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Balk et al., (2017a)



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



Geleide Visualisatie 

• Houdt de spieraansturing vanuit de hersenen op peil (Clark et al., 2014) 

• Sneller herstel van blessure (Ievleva & Orlick,1991)

• Toename spierkracht (Lebon, 2010)

• Optimistische houding tijdens revalidatie (Green 1992)

• Minder angst nieuwe blessure (Cupal&Brewer 2007)

• Minder angst voor pijn bij behandeling (Cupal&Brewer 2007)

• Toename uithoudingsvermogen spieren (Christakou 2007).



18-5-2018 Info@WOUWpc.nl 21

www.wouwpc.nl
info@wouwpc.nl

www.sportsimagery.nl
Wouw Performance Coaching


