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“HOOGWAARDIGE,
DUURZAME KENNIS OPBOUWEN
EN INZETTEN VOOR DE PRAKTIJK”
Onderzoeksprogramma Sport: 9,75 miljoen euro voor 25 projecten
Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst van het Nationale
Sportinnovatie Platform vond op 24 juni ook de kick-off presentatie plaats
van de gehonoreerde projecten van het onderzoeksprogramma Sport.
In aanloop naar het startschot in Hotel en Congrescentrum Papendal
sprak NO LIMITS met Presteren-programmasecretaris Koen van Nol. “Het
is uniek dat een onderzoeksprogramma puur gericht is op sport en
sportonderzoek.”

NOLIMITS

NISSI
Op de vraag of het per 1 september op te richten NISSI
bij een eventuele volgende ronde van het onderzoeksprogramma Sport een stem moet krijgen bij de verdeling van de gelden, antwoordt Van Nol: “Dat ligt aan
de taakopdracht van NISSI en hoe het in de praktijk zal
functioneren. Daarnaast hangt het natuurlijk af van wat
die stem inhoudt. Een ‘makelaarsrol’ is een compleet
andere dan een rol in de beoordelingsprocedure.”

Subdoelen
Naast het in de eerste alinea genoemde hoofddoel
telt het onderzoeksprogramma Sport de volgende
subdoelen:

Kick-off gehonoreerde projecten
van het onderzoeksprogramma
Sport op 2 juli 2012.Van
links naar rechts: Jan Willem
Maas (NOC*NSF), Bart Zijlstra
(VWS), Annemarie Bos (NWO),
Jacomine Ravensbergen
(Hogeschool Amsterdam) en Ad
de Graaf (HBO-raad).

H

- samenhang in inhoudelijke programmering van de
onderzoekslijnen in de context van het Sectorplan
Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016;
- consolidatie, focus, massa en kwaliteit van onderzoek;
- verbetering van de financieringsmogelijkheden voor
en programmering van sportonderzoek;
- versterking van de kennisinfrastructuur voor sport,
zowel voor kennisontwikkeling als voor kennisvalorisatie;
- meer samenwerking en netwerkvorming tussen onderzoekers van verschillende disciplines en verschillende
publieke instanties en (private)
organisaties.

et onderzoeksprogramma Sport wordt
uitgevoerd door technologiestichting
STW, NWO-Geesteswetenschappen en

bonden – is Van Nol goed op de hoogte van de dynamiek
tussen wetenschap en (top)sport. De oud-topjudoka is direct betrokken bij Presteren, een van de drie pijlers van het

ZonMw. Zij doen dit in opdracht van
het Ministerie van VWS en NOC*NSF
en werken daarbij nauw samen met
Stichting Innovatie Alliantie. Een blik op de programmatekst leert dat het integrale onderzoeksprogramma Sport
“het doel heeft om het wetenschappelijk onderzoek op het
terrein van (top)sport en bewegen met betrekking tot de
pijlers Presteren, Meedoen en Vitaal te versterken en zodoende kwalitatief hoogwaardige en duurzame kennis op
te bouwen en die kennis in te zetten voor de praktijk”.

onderzoeksprogramma. Hij begeleidt de beoordeling van
de Presteren-aanvragen, verzorgt de monitoring van de
projecten en bevordert dat de onderzoeksresultaten hun
weg vinden naar de praktijk.

Hoger plan
“Met het onderzoeksprogramma Sport wordt het sportonderzoek in Nederland naar een hoger plan getild en geven
we uitvoering aan de Kennisagenda Sport 2011-2016 en
het Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016.”
Koen van Nol is legal advisor IP & technology transfer bij
technologiestichting STW. Vanuit zijn eerdere functies in
de sport – hij was technisch directeur bij een aantal sport-

“Het onderzoeksprogramma Sport is om verschillende redenen heel bijzonder. Het is uniek dat een onderzoeksprogramma puur gericht is op sport en sportonderzoek. Het
bundelt beschikbare kennis en expertise op het gebied van
sport vanuit verschillende inhoudelijke invalshoeken. Een
ander kenmerkend aspect is dat de wetenschap en praktijk
samen optrekken.” Van Nol legt uit dat samenwerking met
potentiële gebruikers van resultaten een voorwaarde voor
financiering vormde en dat de resultaten ook een spin-off
dienen te hebben naar andere delen van de samenleving.
“De output van het programma bestaat dus niet alleen uit
wetenschappelijke publicaties, maar juist uit praktische
kennis en oplossingen en toepasbare producten.”
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“Ik reken op mooie,
toepasbare
onderzoeksresultaten
die relevant zijn
voor praktijk en
maatschappij”
KOEN VAN NOL

9,75 miljoen euro
De kick-off van het onderzoeksprogramma vond plaats
op 2 juli 2012 in Corpus te Leiden. Vervolgens kwamen
voor de drie pijlers Presteren, Meedoen en Vitaal in totaal
147 projectideeën binnen. 61 aanvragen zijn uitgewerkt
tot een onderzoeksvoorstel en na beoordeling zijn per pijler de best scorende voorstellen gefinancierd. “In totaal
hebben 25 projecten financiering ontvangen. De beschikbare 9,75 miljoen euro is evenredig verdeeld over de drie
pijlers.”
Om de voortgang, ontwikkelingen en toepasbaarheid van
elk project te monitoren vindt per project minimaal één of
twee keer per jaar een bijeenkomst plaats met de betrokken onderzoekers, gebruikers en de programmasecretaris
van de betreffende pijler. Daarnaast is er eenmaal per
jaar een bijeenkomst van alle projecten binnen het onderzoeksprogramma Sport.
“Mooie, toepasbare onderzoeksresultaten die relevant zijn
voor praktijk en maatschappij” – daarop rekent Van Nol
als het programma in 2016 wordt afgerond. “Wij hopen
dat het programma na 2016 een vervolg zal krijgen. Zo
kunnen we het onderzoek over sport en bewegen verder
versterken en maatschappelijke vraagstukken blijven beantwoorden.”

STW – PRESTEREN

OPTIMALISEREN VAN
(TOP)SPORTPRESTATIES EN
BEVORDEREN VAN
INNOVATIES
Binnengekomen projectideeën

34

Uitgewerkte onderzoeksvoorstellen

17

Gefinancierde projecten

8

Uitgelicht project
Statusmonitoring bij topsporters
Programmatekst: In dit project zal aan de hand van een systeemtheoretisch model op basis van de vermogensbalans
bestudeerd worden hoe een sporter reageert op training en
herstel. Gedurende het onderzoek wordt een sensor ontwikkeld
die hartfrequentie, bewegingssnelheid en bewegingsfrequentie
realtime, synchroon en betrouwbaar kan meten met minimale
impact op de sporter. Met de sensor wordt inzicht verkregen in
de status van de sporter.
Aanvrager : Martin Truijens (Bewegingswetenschappen – VU),
Aarnout Brombacher en Rik Vullings (beiden
TU Eindhoven)
Budget
: 546.070 euro
Partners
: KNZB, Lode, 2M Engineering, InnoSportLab
De Tongelreep, InnoSportLab Thialf, Webtrainer
Sportcoaching, NEMO, Metatronics
Martin Truijens: “Middels hard- en software brengen we zowel
de belasting op de sporter als diens belastbaarheid in kaart. Uiteindelijk trachten we die afstemming optimaal te maken, waardoor de sporter beter gaat presteren. Het onderzoek spitst zich
in eerste instantie grotendeels toe op het zwemmen [Truijens is
hoofdtrainer van het Nationaal Zweminstituut Amsterdam, RJV],
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26 onderzoek

maar richt zich ook op het schaatsen en wielrennen. Uiteindelijk zijn de resultaten voor elke cyclische sport van waarde.
Het bijzondere aan het project is dat het grotendeels uiting
geeft aan mijn visie als trainer. Ik ben ooit als gepromoveerd
bewegingswetenschapper in de sport beland. Mijn wetenschappelijke achtergrond heeft van begin af aan een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van mijn trainings- en
coachingsfilosofie. Door ervaring in de praktijk en contact met
collega-coaches – met name Jacco Verhaeren – heb ik mijzelf
in de praktijk ontwikkeld en heb ik geprobeerd wetenschappelijke kennis naar de complexe praktijksituatie te vertalen. Het
huidige project is hiervan de ultieme beloning en moet deze
vertaalslag compleet gaan maken.
Er zijn veel raakvlakken tussen (top)sport en maatschappij.

kracht- en oriëntatiesensoren en een feedback-gedeelte, zoals
een virtual reality-bril.

Tijdens de Olympische Spelen kleurt Nederland oranje en dat
is een wereldwijd fenomeen. Toch is het nog nooit gebeurd
dat we in Nederland met overheidssubsidie gericht onderzoek
hebben kunnen doen naar sport. Eigenlijk is dat raar. Dat deze
sport-call er nu wel is, vind ik fantastisch. Mijn project kan, net
als de andere 24, een geweldige spin-off hebben naar andere
sectoren, zoals het bedrijfsleven en de gezondheidszorg.”

Slaap is een van de belangrijkste herstelmechanismen van het
menselijk lichaam. Dit onderzoek moet leiden tot een aantal
innovatieve interventies die helpen om slaap optimaal te benutten voor herstel, adaptatie en het leveren en verbeteren
van topprestaties.

Overige
Presteren-projecten
Trainingsstrategieën voor optimaal
piek- en duurvermogen van schaatsers en roeiers
Dr. J.J. de Koning, VU
Dit onderzoek heeft tot doel om de stimulerende effecten van
trainingsvormen voor duur- en piekvermogen te optimaliseren
en daarbij de onderling remmende effecten gedurende concurrerende training te minimaliseren.
Sensor for body hydration monitoring
Prof. dr. T.G. van Leeuwen, AMC
Lichaamshydratatie is een belangrijke factor voor het optimaal
presteren van sporters, omdat uitdroging direct kan leiden tot
verminderde prestaties en blessures. Het onderzoek richt zich
daarom op het ontwikkelen en testen van een nieuwe methode voor lichaamshydratatiemetingen.
Optimalisatie van voortstuwing door en over water
Prof. dr. P.J. Beek, VU
Het project stelt zich ten doel zwemmers en roeiers te helpen
hun bewegingstechniek te optimaliseren door nieuwe meetsystemen en vormen van feedback te ontwikkelen voor de verbetering en verfijning van de zwem- en roeibeweging.
Realtime feedback voor een betere schaatsprestatie
Prof. dr. F.C.T. van der Helm, TU Delft
Doel van dit project is het verbeteren van de individuele
schaatstechniek door middel van realtime feedback over de
afzet tijdens het schaatsen. De realtime feedback-schaats heeft

Beeting your competitors; dietary nitrate to enhance sports
performance
Dr. L.B. Verdijk, Universiteit Maastricht
Binnen dit project wordt verder onderzoek verricht naar de rol
van nitraat als prestatiebevorderend middel. Het hoofddoel
van het project is het ontwikkelen van sportspecifieke richtlijnen voor nitraatsuppletie om sportprestaties bij topsporters te
verbeteren.
Optimizing sleep to improve performance in elite athletes
Prof. dr. M.A.J. Kompier, Radboud Universiteit Nijmegen

Snel en blessurevrij leren werpen in honkbal
Prof. dr. H.E.J. Veeger, VU
Door een juiste werptechniek en bestudering van belasting op
het bewegingsapparaat kan de werpsnelheid van pitchers
worden verhoogd en kunnen blessures worden voorkomen. Dit
project onderzoekt en ontwikkelt nieuwe technieken en past
deze toe binnen de training- en preventiestudies.
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NWO – MEEDOEN

FOCUS OP SPORTPARTICIPATIE EN DE BETEKENIS
DAARVAN VOOR DE
SAMENLEVING
Binnengekomen projectideeën

47

Uitgewerkte onderzoeksvoorstellen

18

Gefinancierde projecten

8

Uitgelicht project
Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal
Programmatekst: Meidenvoetbal is de snelst groeiende sport
ter wereld, óók in Nederland. Maar wat betekent deze ontwikkeling sociaal gezien? Hoe draagt deze bij aan de gelijkschakeling van mannen en vrouwen en de sociale integratie van
allochtone meisjes, en welke rol spelen de (nieuwe) media
hierin? Dit onderzoek levert kennis op over de betekenis van
voetbal voor de talentontwikkeling, gelijkschakeling en integratie van (allochtone) meiden en de ontwikkeling van een pluralistische samenleving. Hieruit vloeien beleidsadviezen voort aan
voetbal- en sportbonden, emancipatieorganisaties en sportgerelateerde bedrijven.
Aanvragers : Martine Prange (Instituut voor Wijsbegeerte – Universiteit Leiden) en Martijn Oosterbaan (Culturele
Antropologie – Universiteit Utrecht)
Budget
: 592.000 euro
Partners
: Johan Cruyff Foundation, Triple Double/BeNe
League
Martine Prange: “In mijn carrière als filosoof sta ik op een punt
dat ik graag mijn theorie wil verbinden met de praktijk. Ik ben
een gepassioneerd voetbalster, draag het vrouwenvoetbal
een warm hart toe [Prange speelde zelf op professioneel ni-

veau in Turkije en België, RJV] en wil onderzoeken wat deze
sport betekent voor de sociale ontwikkeling van meiden.
Wij hebben een unieke benadering van de sport, omdat we
werken vanuit de individuele beleving van de meiden zelf,
waarbij we filosofie, sportsociologie, culturele antropologie en
media-analyse met elkaar verbinden. We willen met name
weten hoe meiden weerstand creatief gebruiken voor hun
ontwikkeling; wat het voor hun ervaring van de sport betekent
dat ze nu profvoetballer kunnen worden; hoe ze verschillende
aspecten van hun multiculturele achtergrond creatief verbinden in een levensstijl. Ten slotte willen we weten welke rol sociale media hierbij voor hen spelen. Deze vragen hebben we
gesplitst in drie verschillende deelprojecten en een ondersteunend project. De deelprojecten worden uitgevoerd door het
Mulier Instituut, dat de media-analyse en kwantitatieve data
zal leveren. De andere onderzoeken worden uitgevoerd door
twee promovendi, die zich richten op de voetbalbeleving van
de meiden op straat en in de BeNe League.
De maatschappelijke impact van sport wordt in de geesteswetenschappen nog erg weinig en niet systematisch op hoog
wetenschappelijk niveau onderzocht. Filosofie speelt daarbinnen een zeer ondergeschikte rol. Ik denk dat filosofie, als
belangrijke studie binnen de menswetenschappen, veel kan
bijdragen aan een dieper begrip van het belang van sport
voor onze ervaring als mens. Andersom kan het bestuderen
van de sportbeleving ons filosofen nog veel leren over de betekenis van ons mens zijn. Dit programma biedt ons de kans
zowel de sportstudie als de geesteswetenschappen inhoudelijk
te vernieuwen.”

Overige
Meedoen-projecten
De betekenis van sport voor het leven van chronisch zieken
Prof. dr. T.A. Abma, VUmc
In dit project gaan onderzoekers op zoek naar de betekenis
van sport voor patiënten met diabetes, depressie, borstkanker
en HIV/aids. De opgedane kennis zal worden gebruikt om
chronisch zieken beter te kunnen adviseren over sporten.
Lid van de club: georganiseerde sporten en duurzame
sociale verbondenheid
Prof. dr. M. van Bottenburg, Universiteit Utrecht
Binnen dit project analyseren onderzoekers verschillen in lidmaatschap van sportverenigingen en welke invloed daarvan
uitgaat op de verbondenheid tussen mensen en hun bereidheid zich voor de club in te zetten. Dit onderzoek zal nieuwe
inzichten opleveren over burgerschap, lidmaatschap en ledenorganisaties in Nederland. Doel van het onderzoek is om
Nederlandse sportbonden te helpen succesvol te anticiperen
en te reageren op de veranderende betekenis van clublidmaatschap voor sporters.
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Sport en fysieke activiteit in de openbare ruimte
Dr. ir. D.F. Ettema, Universiteit Utrecht
In dit project onderzoekt men aan de hand van gps-tracking
en bewegingssensoren hoe mensen fysiek actief zijn en welke
elementen in de openbare ruimte hierbij ondersteunend of belemmerend zijn. Doel is om te komen tot beleidsaanbevelingen
voor het stimuleren van fysieke activiteit dankzij een betere
inrichting van de openbare ruimte.
Naar een optimale inzet van sportvoorzieningen ter stimulering van sportdeelname
Dr. H. van der Poel, Mulier Instituut
In hoeverre levert de bouw, het beheer en de exploitatie van
sportaccommodaties een bijdrage aan de vergroting van
sportdeelname en hoe geef je een goed sportaccommodatiebeleid vorm?

ZONMW – VITAAL

BEVORDEREN VAN
VITALITEIT EN GEZONDHEID DOOR SPORTIEF
BEWEGEN
Binnengekomen projectideeën

66

Uitgewerkte onderzoeksvoorstellen

26

Gefinancierde projecten

9

SMART MOVES!
Dr. A.S. Singh, VUmc
Uit recent onderzoek blijkt dat bewegen een positief effect op
schoolprestaties van leerlingen heeft, maar er is onvoldoende
wetenschappelijk bewijs voor het ontwikkelen van beweegprogramma’s op scholen. Met SMART MOVES! slaat een multidisciplinair team de handen ineen om een effectief en haalbaar
beweegprogramma te ontwikkelen en te evalueren gericht op
het bevorderen van cognitieve prestaties van adolescenten.
Meedoen met een motorische beperking: training en coaching op maat
Prof. dr. B. Steenbergen, Radboud Universiteit
In dit project wordt onderzocht hoe kinderen met motorische
ontwikkelingsstoornissen het beste motorische vaardigheden
kunnen aanleren en hoe via praktische training en coaching
op maat de sportparticipatie kan worden gefaciliteerd. Het
onderzoek leidt tot een handboek voor training en coaching
van de doelgroep, een cursus voor potentiële gebruikers en
richtlijnen voor beleid.
Een gunstig sportklimaat voor kwetsbare jongeren
Dr. K.T. Verkooijen, Wageningen UR
Heeft sport een positieve uitwerking op jongeren in de jeugdzorg en zo ja, welke mechanismen liggen hieraan ten grondslag? De kennis die wordt verzameld, is bedoeld om zorgorganisaties en sportclubs te helpen een gunstig sportklimaat voor
deze jongeren te scheppen.

Uitgelicht project
Sporten voor chronisch zieke kinderen en jongeren
Programmatekst: Veel chronisch zieke kinderen en jongeren
bewegen te weinig door hun ziekte. In dit project wordt bekeken wat ze nodig hebben om na schooltijd te kunnen sporten.
Ook wordt uitgezocht of sporten hun schoolprestaties positief
beïnvloedt, het schoolverzuim verlaagt en hoe zij zich voelen.
Aanvrager : Tim Takken (Kinderbewegingscentrum –
UMC Utrecht), Janke de Groot (Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Hogeschool Utrecht) en
Olaf Verschuren (Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde, Revalidatiecentrum De Hoogstraat)
Budget
: 500.000 euro
Partners
: Hogeschool Utrecht, BOSK, De Hart&Vaatgroep,
Gehandicaptensport Nederland, Koninklijke
Nederlandsche Wielren Unie, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, Revalidatiecentrum
De Hoogstraat, Ronald McDonald Centre Only
Friends, Stichting Fitkids
Tim Takken: “De algemene opvatting is dat sport gezond is
voor iedereen. Wij willen onderzoeken hoe gezond sporten
is voor kinderen met een chronische ziekte of aandoening. Is
het goed voor ze of heeft het nadelige gevolgen, omdat ze
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juist meer blessures krijgen? Van onze partners uit het werkveld
horen we dat sporten ook goed is voor deze doelgroep, maar
daar is nog weinig wetenschappelijk bewijs voor.
De ervaring leert dat als kinderen een fysiotherapeutisch oefenprogramma afwerken, hun conditie en gezondheid vooruitgaan. Ze kunnen echter niet onbeperkt naar de fysiotherapeut
blijven gaan. Wij denken dat sport het middel is om die conditie- en gezondheidswinst vast te houden. Daarom laten we
de kinderen instromen in een sportprogramma, mede vormgegeven door onze partners Gehandicaptensport Nederland
en Stichting Fitkids. We vergelijken de sportende kinderen met
niet-sportende kinderen, waarbij we ook gebruikmaken van de
gegevens van de aangesloten sportbonden.
In dit onderzoeksprogramma werkt het Kinderbewegingscen-

Versterk je Enkel-App
Dr. E.A.L.M. Verhagen, VUmc
De Versterk je Enkel-App is gemaakt zodat veel mensen met
balanstraining enkelletsel kunnen voorkomen. In dit project
wordt uitgezocht of de app leidt tot een betere therapietrouw
in vergelijking met de gebruikelijke therapieën.

trum van UMC Utrecht nauw samen met de afdeling Sportgeneeskunde, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht en Revalidatiecentrum De Hoogstraat. In dit Utrechtse consortium is
het maken van afspraken met alle partners wel iets ingewikkelder, maar ik weet zeker dat deze samenwerking een enorme
meerwaarde gaat hebben.
Sportonderzoek is altijd heel lastig om te financieren. Eerder
stuurden we sportgerelateerde aanvragen in naar bijvoorbeeld het Reumafonds of de Hartstichting. We concurreerden
dan met high risk high gain-onderzoek en sneeuwden dan vaak
een beetje onder. Met dit project genezen we de kinderen
niet, maar proberen we de gevolgen van hun ziekte of aandoening te minimaliseren. Het onderzoeksprogramma Sport
maakt dit onderzoek mogelijk en dat maakt het programma
voor mij heel waardevol. Ik hoop wel dat het niet bij deze boost
blijft en dat er vanaf nu elke twee jaar zo’n onderzoeksronde
van start gaat. Zo kunnen we het sportonderzoek in Nederland
ook structureel naar een hoger plan trekken.”

dunnere maatjes.

Overige
Meedoen-projecten
Schoolzones – veilig sporten voor kinderen
Dr. E.A.L.M. Verhagen, VUmc
In dit onderzoek wordt uitgezocht of kinderen meer sportief
bewegen als de verkeersveiligheid is verbeterd. Het project
levert een leidraad op met adviezen over de fysieke inrichting
van schoolzones waar kinderen veilig en gezond kunnen sporten en bewegen.
Verbinding zorg, sport & bewegen
Dr. ir. A. Wagemakers, Wageningen UR
Buurtsportcoaches zijn aangesteld om sport en bewegen in de
buurt te versterken. In dit project wordt uitgezocht of buurtbewoners met behulp van de coaches daadwerkelijk gaan en
blijven bewegen in de eigen buurt en of ze daardoor gezonder worden.

De kracht van kracht
Prof. dr. A.M.W.J. Schols, Maastricht Universitair
Medisch Centrum+
In dit project wordt een kracht en motivatie-beweegprogramma ontwikkeld voor jongeren met overgewicht. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van de kracht van deze jongeren, want doordat ze steviger zijn, hebben ze ook meer spiermassa dan hun

Gezonder leven met hulp
Prof. dr. L.A.M. van de Goor, Universiteit van Tilburg
Hoe kunnen mensen met diabetes en hart- en vaatziekten ertoe verleid worden gezonder te leven? In een gecombineerde
leefstijlinterventie begeleiden hulpverleners patiënten bij meer
bewegen en gezonder eten. Met behulp van financiële prikkels worden deelnemers gestimuleerd het nieuwe gedrag vol
te houden.
E-Exercise
Prof. dr. D.H. de Bakker, Universiteit van Tilburg
In dit project wordt een beweegprogramma voor internet
ontwikkeld dat artrosepatiënten moet helpen hun beweegbeperkingen in het dagelijks leven te verminderen.
Gymmen met Parkinson
Prof. dr. B.R. Bloem, UMC St Radboud
Dit project zoekt uit of het gebruik van een hometrainer met
een computergame het sporten voor mensen met Parkinson
leuker maakt. Doel is dat de fitheid verbetert en dat de kwaliteit van het leven weer toeneemt.
VMBO-leerlingen een actievere leefstijl
Dr. T. de Jong, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten neemt met
name onder vmbo-leerlingen af. Samen met hen wordt onderzocht wat wel goed aansluit en wat er moet worden aangepast zodat ze meer gaan bewegen.
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