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Evaluatie Dam tot Damloop 2016
Jet van der Werf, Joan Dallinga en Marije Baart de la Faille-Deutekom
Lectoraat Kracht van Sport

Samenvatting (1)
Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland hebben bij
de Dam tot Damloop 2016 een evaluatieonderzoek uitgevoerd met als doel het vinden
van aanknopingspunten voor het verminderen van blessures. Het onderzoek richt zich op
vijf onderwerpen: karakteristieken van de deelnemers, hun voorbereiding, blessures,
gebruik van technologie en informatievoorziening. Hier volgen de belangrijkste
bevindingen.
KARAKTERISTIEKEN DEELNEMERS
Er werden een aantal verschillen gevonden tussen de 5 EM en 10 EM deelnemers. Aan
de 5 EM namen meer vrouwen deel, terwijl aan de 10 EM meer mannen deelnamen.10
EM lopers zijn vergeleken met 5 EM lopers vaak ouder en hebben een lagere BMI. Voor
de 10 EM deelnemers is hardlopen vaker hun hoofdsport, hebben ze de afgelopen twaalf
maanden vaker hardgelopen en hebben ze in het verleden vaker op regelmatige basis
hardgelopen.
95% van de deelnemers beoefent (of beoefende) naast hardlopen een andere sport.
Meest beoefende sporten zijn: fitness (38%), wielrennen (21%) en voetbal (20%).
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Samenvatting (2)
VOORBEREIDING
5 EM lopers hebben vaker een lager trainingsvolume voordat zij beginnen met trainen
voor de loop, hun voorbereiding is korter en ook verwachten ze minder kilometers te
blijven lopen dan deelnemers aan de 10 EM.
In hun voorbereiding op de Dam tot Damloop geven deelnemers vooral aan voor een
passende en rustige trainingsopbouw te zorgen en ruim van tevoren met de
voorbereiding te beginnen.
BLESSURES
30% van de lopers heeft in de voorbereiding op de Dam tot Damloop een langdurende*
blessure gehad. 58% heeft deze blessure opgelopen tijdens een hardlooptraining, slechts
1% tijdens de Dam tot Damloop (by Night). Bij 53% is deze blessure geleidelijk ontstaan.
De kans op een blessure in de voorbereiding op de Dam tot Damloop is vergroot door
eerdere gezondheidsklachten, meer kilometers in de trainingsperiode en langere
trainingsperiode en niet fit genoeg aan de voorbereiding beginnen. Goed voorbereid van
start gaan, een trainingsschema of app gebruiken om blessures te voorkomen en
informatie over blessurepreventie en blessurebehandeling nuttig vinden verkleint de kans
op een blessure.
* Een langdurende blessure is elke fysieke klacht waardoor men minimaal 1 week niet heeft kunnen
hardlopen.
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Samenvatting (3)
BLESSURES
47% van de Dam tot Dam deelnemers heeft in het jaar voor de Dam tot Damloop last gehad
van één of meerdere langdurende blessures.
Meest genoemde blessure locaties zijn knie, onderbeen achterzijde en achillespees. Meest
gestelde diagnose is peesletsel, gevolgd door spierscheur.
GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE
5 EM lopers gebruiken het vaakst een app (62%), waarbij Runkeeper het meest wordt
gebruikt. Onder 10 EM lopers is het gebruik van sporthorloges het hoogst (62%), vooral
onder jongere lopers. Meest gebruikte online platforms zijn: TomTom MySports en Garmin.
Een klein percentage van de deelnemers gebruikt activity trackers (5 EM: 14%;10 EM: 13%).
INFORMATIEVOORZIENING
65% van de deelnemers heeft de nieuwsbrieven van Le Champion met trainingsadviezen
gelezen. Over het huidige informatieaanbod van Le Champion is men (zeer) tevreden (88%).
Deelnemers vonden informatie over conditie(verbetering), blessurepreventie, gezond en
veilig lopen het meest nuttig voor de voorbereiding op een hardloopevenement. 72% wil in
de voorbereiding een nieuwsbrief via e-mail ontvangen, 11% wil geen informatie ontvangen.
.
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Inleiding
In 2014 hebben Le Champion en het lectoraat Kracht van Sport (Hogeschool van
Amsterdam en Hogeschool Inholland) een convenant getekend om samen te
werken op het gebied van onderzoek naar sportevenementen.
Eén van de evenementen waar onderzoek naar wordt gedaan is de Dam tot
Damloop. Dit onderzoek richt zich op de maatschappelijke impact van dit
evenement. Het gaat dan bijvoorbeeld om het effect van deelname en trainen
voor Dam tot Damloop op de gezondheid en op het verminderen blessures.
Afgelopen jaar was er een specifieke interesse voor het ontstaan van
hardloopblessures en welke factoren daarmee samenhangen.
In dit evaluatierapport zijn de karakteristieken van de deelnemers bepaald en het
gebruik van technologie, zoals apps en wearables (draagbare items waarmee
bijvoorbeeld beweging gemeten kan worden, zoals activity trackers). Daarnaast
zijn blessures in kaart gebracht en daarmee samenhangende factoren met
regressieanalyses achterhaald. Verder is gekeken naar de informatievoorziening.
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Onderzoeksaanpak
Op 18 september 2016 vond de 32e Dam tot Damloop plaats; lopers legden een
afstand af van tien Engelse Mijl (10 EM). Daarnaast werd op zaterdag 17
september de Damloop by Night georganiseerd over een afstand van vijf Engelse
Mijl (5 EM).
Meting 1: mei 2016
Bij de inschrijving in april is gevraagd of deelnemers wilden meedoen aan het
onderzoek. Eind mei, ruim voor de Dam tot Damloop, zijn 5.327 deelnemers
uitgenodigd om de eerste vragenlijst in te vullen. Zij hebben vervolgens twee
reminders ontvangen. Bij de eerste meting hebben 2.262 deelnemers de
vragenlijst (grotendeels) ingevuld. 77% van de deelnemers heeft zich
ingeschreven voor de 10 EM, 20% voor de 5 EM en 3% voor beide afstanden.
Onderwerpen in deze vragenlijst waren: hardloopervaring, stellingen over
trainingsopbouw en luisteren naar eigen lichaam, gebruik van technologie,
blessures afgelopen jaar, recente overbelastingsblessures en persoonskenmerken.
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Onderzoeksaanpak
Meting 2: september 2016
Drie dagen na de Dam tot Damloop werden deze 2.262 deelnemers
uitgenodigd voor een follow-up vragenlijst. Zij ontvingen nog twee reminders.
1.298 deelnemers hebben beide vragenlijsten volledig ingevuld.

1.192 (92%) lopers zijn daadwerkelijk van start gegaan: 77% bij de 10 EM,
21% bij de 5 EM en 3% bij beide afstanden. 106 (8%) deelnemers zijn niet van
start gegaan door blessure (48%), privéomstandigheden (15%), ziekte (11%) of
andere reden (28%).
Onderwerpen in deze vragenlijst waren: mate van voorbereiding op de Dam tot
Damloop (by Night), gebruik van technologie, blessures in voorbereiding op de
Dam tot Damloop (by Night) en informatievoorziening vanuit Le Champion
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Deel 1: Wie zijn de deelnemers?
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Karakteristieken deelnemers
In onderstaande tabel staat weergegeven hoe het profiel eruit ziet voor de groep
inschrijvers die heeft meegedaan aan mei onderzoek, waarbij we de 5 EM
deelnemers vergelijken met de 10 EM deelnemers.
Het valt op dat bij de 5 EM vooral vrouwen meedoen; van de deelnemers aan
deze afstand is 78% vrouw en 22% man. Bij de 10 EM zijn er juist meer
mannelijke deelnemers (56%).
Ook zijn de deelnemers aan de 10 EM gemiddeld een paar jaar ouder en
hebben zij een lagere BMI. Voor de 10 EM deelnemers is hardlopen vaker hun
hoofdsport en hebben ze in het verleden vaker op regelmatige basis
hardgelopen.
5 EM
(n= 454)
Geslacht
22% (man)
Leeftijd (jaar)
39,8 (sd 11,3)
Overgewicht (BMI >25)
38%
Hardlopen als hoofdsport
53%
In verleden regelmatig hardgelopen 85%

10 EM
(n= 1745)
56% (man)
43 (sd 12,1)
28%
72%
94%

p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
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Karakteristieken deelnemers
Ook hebben de 10 EM deelnemers de afgelopen twaalf maanden vaker
hardgelopen dan 5 EM deelnemers. 10 EM deelnemers lopen vooral 2-3 keer
per week hard, terwijl 5 EM deelnemers met name 1-2 keer per week
hardlopen.
Hoe vaak gemiddeld hardgelopen
afgelopen 12 maanden
Niet
< 1 keer per maand
1 - 3 keer per maand
1 keer per week
2 keer per week
3 keer per week
4 keer per week
> 4 keer per week

5 EM
(n= 454)
2%
7%
18%
24%
36%
11%
2%
0%

10 EM
(n= 1745)
0%
3%
10%
15%
39%
26%
4%
2%

p<0,001
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Karakteristieken deelnemers
95% van de deelnemers beoefent (of beoefende) naast hardlopen een andere
sport. Meest beoefende sporten zijn: fitness (38%), wielrennen (21%) en
voetbal (20%).
Welke sport/sporten naast hardlopen
%
5EM 10EM
Fitness
Wielrennen, toerfietsen
Voetbal
Aerobics, steps, spinning
Tennis
Skiën, langlaufen, snowboarden
Zwemsport (excl. waterpolo)
Wandelsport
Schaatsen

38%
21%
20%
18%
17%
15%
13%
11%
10%

39%
10%
13%
26%
17%
14%
13%
10%
7%

38%
24%
22%
16%
18%
15%
14%
12%
11%

Wielrennen, voetbal en schaatsen worden meer door 10 EM deelnemers
beoefend, terwijl aerobics, steps, spinning meer door 5 EM deelnemers
beoefend wordt. Dit verschil lijkt echter meer veroorzaakt te worden door het
geslacht, aangezien de 5 EM deelnemer vaker vrouw is en 10 EM vaker man.
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Deel 2: Voorbereiding
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Voorbereiding
Deelnemers aan de 5 EM hebben in aanloop naar de Dam tot Damloop minder
getraind, een veel lager trainingsvolume, hun trainingsperiode is korter en ook
verwachten ze na de Dam tot Damloop minder kilometers te blijven lopen dan
deelnemers aan de 10 EM.
5 EM
(n=246)
54 (10,6) min
Totaal aantal min. getraind in trainingsperiode
Minder dan 5 km/week
18%
Tussen de 5 en 10 km/week
38%
Gelopen km's voor
Tussen de 10 en 20 km/week 33%
Tussen de 20 en 30 km/week 9%
Meer dan 30 km/week
2%
Niet/nauwelijks getraind
13%
1-5 weken getraind
11%
Trainingsperiode
6-11 weken getraind
10%
12 weken of meer getraind
14%
Geen aparte trainingsperiode 52%
Minder dan 5 km/week
6%
Tussen de 5 en 10 km/week
45%
Km's blijven lopen
Tussen de 10 en 20 km/week 33%
Tussen de 20 en 30 km/week 14%
Meer dan 30 km/week
3%

10 EM
(n= 916)
96 (15,1) min
6%
16%
39%
26%
13%
6%
8%
11%
14%
61%
3%
16%
36%
28%
17%

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001
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Voorbereiding
In de voorbereiding geven de deelnemers vooral aan voor een passende en rustige
trainingsopbouw te zorgen en ruim van tevoren met de voorbereiding te beginnen. Het
ondergaan van een sportmedisch onderzoek en de competitie met anderen opzoeken
wordt het minst gedaan.
Verschillen tussen 5 EM en 10 EM deelnemers: 5 EM lopers zorgen iets vaker voor
warming-up, krachttraining en voldoende rust tussen trainingen;10 EM deelnemers voor
meer competitie met anderen, variatie in hardlooptrainingen en periodiek sportmedisch
onderzoek.

Helemaal oneens

Neutraal

Helemaal eens
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Luisteren naar lichaam
Deelnemers luisteren redelijk naar hun lichaam met scores tussen neutraal en
mee eens.
Het minst goed weten wat ze aan alternatieve trainingen kunnen doen; 10 EM
deelnemers weten daarentegen wat beter wat ze aan alternatieve trainingen
kunnen doen dan 5 EM deelnemers.

Helemaal oneens

Neutraal

Helemaal mee eens
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Deel 3: Blessures
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Blessures
• Om meer zicht te krijgen op het ontstaan van hardloopblessures en de factoren
die daarmee samenhangen, is tijdens beide metingen gevraagd naar blessures.
Naast locatie, diagnose, behandeling, duur en mate van pijn zijn meerdere
vragen gesteld die mogelijk inzicht kunnen geven welke factoren gerelateerd
zijn aan het ontstaan van blessures.
• Hiervoor is bij de tweede meting in september gevraagd naar blessures die in
de voorbereiding op de Dam tot Damloop zijn ontstaan.
• Omdat eerdere blessures mogelijk van invloed zijn is in de eerste meting in mei
gevraagd naar eerdere blessures, zowel naar langdurende blessures in het
afgelopen jaar als naar recente gezondheidsklachten.
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Blessures–Voorbereiding DtD-loop
In de voorbereiding op de Dam tot Damloop heeft 30% van de deelnemers een
langdurende* blessure gehad.

Hiervan heeft 58% van de lopers deze blessure opgelopen tijdens een
hardlooptraining of tijdens een misstap/val/ongeluk (23% anders). 1% heeft
deze blessure opgelopen tijdens de Dam tot Damloop (by Night)
In iets meer dan de helft van de gevallen (53%) is deze blessure geleidelijk
ontstaan.
* Een langdurende blessure is elke fysieke klacht waardoor men minimaal 1 week niet heeft kunnen
hardlopen.
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Blessures–Voorbereiding DtD-loop
Meest genoemde blessure locaties zijn (onderdelen van) Locatie
de benen. Vooral knie, onderbeen achterzijde en achilles- Knie
Onderbeen achterzijde
pees worden genoemd*.
Meest gestelde diagnose is peesletsel, gevolgd door
spierscheur*. Bij anders wordt overbelasting, shin splint
(scheenbeenirritatie) en hielspoor het meest genoemd.
Diagnose
Peesletsel/scheur/ontsteking/bursitis
Spierscheur/kramp
Kraakbeenletsel/irritatie
Verstuiking/verdraaiing
Anders, namelijk

%
25
13
4
4
33

%
22
15
12
9
6
6
4
4
4
3
2
2

Achillespees
Onderrug
Voet/tenen
Enkel
Bovenbeen achterzijde
Hiel
Onderbeen voorzijde
Heup
Lies
Billen

Deze diagnose werd bij 40% van de deelnemers door de fysiotherapeut gesteld,
bij 32% door henzelf en bij 10% door de huisarts. Fysiotherapie en aangepaste
sportbeoefening zijn de meest uitgevoerde behandelingen.
* Dit is vergelijkbaar met de eerdere blessures van het afgelopen jaar (zie p. 29)
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Blessures–Voorbereiding DtD-loop
We hebben onderzocht of er verschillen waren tussen de deelnemers die
tijdens hun voorbereiding één of meerdere blessures hebben opgelopen en
deelnemers die in hun voorbereiding blessurevrij bleven.
Geblesseerden*:
• zijn vaker niet van start gegaan bij deze editie van de Dam tot Damloop (by
Night);
• hebben vaker deelgenomen aan de 10 EM in een langzamere tijd;
• hebben minder kilometers gelopen in voorbereiding op de Dam tot Damloop;
• hebben een kortere trainingsperiode gehad;
• zijn van plan de komende periode minder te gaan hardlopen;
• vinden trainingsschema's voor de gevorderde hardloper, blessurepreventie en
blessurebehandeling nuttiger;
• lezen minder vaak de nieuwsbrieven met trainingsadviezen van Le
Champion.
* vergeleken met niet-geblesseerden
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Blessures–Voorbereiding DtD-loop
Verder geven geblesseerden:
• minder vaak aan goed voorbereid van start te zijn gegaan aan de Dam tot
Damloop (by Night);
• vaker aan dat ze in de voorbereiding op de Dam tot Damloop een
trainingsschema gebruikten om blessures te voorkomen;
• vaker aan dat ze aan de voorbereiding begonnen zijn, terwijl ze nog niet fit
genoeg waren.
Helemaal
mee eens

Neutraal

Helemaal
oneens
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Blessures–Voorbereiding DtD-loop
Risico factoren

Factoren die de kans op een blessure in de voorbereiding op de Dam tot Damloop
VERGROTEN, zijn:
• recente* problemen tijdens het hardlopen vanwege blessures, ziekten of andere
gezondheidsklachten;
• meer kilometers per week hardgelopen in voorbereiding op de Dam tot
Damloop;
• een langere trainingsperiode;
• aan de voorbereiding beginnen, terwijl ze nog niet fit genoeg waren.
Factoren die de kans op een blessure VERKLEINEN, zijn:
• goed voorbereid van start aan de Dam tot Damloop;
• een trainingsschema of app gebruiken om blessures te voorkomen;
• informatie over trainingsschema's voor de gevorderde hardloper,
blessurepreventie en blessurebehandeling nuttig vinden.

* afgelopen twee weken
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Recente Gezondheidsklachten
Tijdens de eerste meting in mei, ruim voor de voorbereiding van de Dam tot Damloop is gevraagd naar recente* blessures, ziekten of andere gezondheidsklachten.
Het blijkt dat het merendeel geen last had van recente gezondheidsklachten.
Toch had 31% van de deelnemers klachten tijdens het hardlopen, heeft 30% de
hardloopactiviteiten verlaagd, voor 37% is daardoor het prestatieniveau beïnvloed
en 26% heeft last gehad van gezondheidsklachten.
Blessures, ziekten of andere gezondheidsklachten in de afgelopen 2 weken
Problemen gehad tijdens hardlopen

Hardloopactiviteiten verlaagd

Aan alles deel kunnen nemen
70% Niet
zonder klachten
Aan alles deel kunnen nemen,
14% Enigszins
maar had wel problemen
Gedeeltelijk deelgenomen
11% Matig
vanwege problemen
Helemaal niet deelgenomen
6% Sterk
vanwege problemen
Niet kunnen hardlopen

Prestatieniveau beïnvloed

Last van gezondheidsklachten

69% Niet

64% Geen gezondheidsklachten 74%

14% Enigszins

17% Enigszins

18%

5% Matig

6% Matig

5%

5% Sterk

8% Veel

3%

6% Niet kunnen hardlopen

6%

* in de afgelopen twee weken
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Recente Gezondheidsklachten
De mate van pijn die de deelnemers hadden door deze blessure, ziekte of
gezondheidsklacht was gering: de gemiddelde pijnscore was 29* (sd 26,9). Een
vijfde ervoer niet/ nauwelijks pijn, ongeveer de helft van de lopers gaf een
pijnscore tot 20.
Top 10 locaties

Bij twee derde (66%) is het gezondheidsprobleem een
blessure, hoofdzakelijk gelokaliseerd in het onderlichaam:
knie (23%), onderrug (10%), onderbeen achterzijde (9%)
of enkel (9%).
Bij 34% is het gezondheidsprobleem een ziekte.

Locatie
Knie
Onderrug
Onderbeen achterzijde
Enkel
Voet/tenen
Achillespees
Onderbeen voorzijde
Bovenbeen achterzijde
Heup
Hiel

%
23
10
9
9
7
7
6
6
5
3
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Recente Gezondheidsklachten
Diagnose
Mijzelf
Bijna de helft (48%) van de deelnemers stelt
Fysiotherapeut
zelf de diagnose, 29% wordt door fysiotherapeut,
Huisarts
8% door huisarts en 5% door andere specialist
Andere specialist
gesteld.
Sportarts
Trainer/coach

In bijna de helft van de gevallen (46%) is geen
behandeling uitgevoerd. 28% van de deelnemers
met klachten kreeg fysiotherapie hiervoor en
16% had een aangepaste sportbeoefening.

%
48
29
8
6
3
2

Behandelingen
Geen
Fysiotherapie
Aangepaste sportbeoefening
Ijs/koeling
Anders

%
46%
28%
16%
15%
14%

Iets meer dan de helft heeft de afgelopen twee weken de hardloopactiviteiten
niet/nauwelijks hoeven staken wegens gezondheidsklachten: 35% helemaal
niet en 20% heeft 1-2 dagen niet kunnen hardlopen. 12% heeft 14 dagen niet
kunnen hardlopen. Gemiddeld hebben de deelnemers vier dagen (sd 4,8) niet
kunnen hardlopen.
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Eerdere Blessures afgelopen jaar
Iets minder dan de helft van de Dam tot Dam deelnemers (47%) heeft het
afgelopen jaar last gehad van één of meerdere langdurende blessures*.
Hiervan had 38% last van één blessure, 8% van twee en 1% van drie blessures.

* Onder een langdurende blessure verstaan we elke fysieke klacht waardoor minimaal 1 week niet kon
worden hardgelopen
27

Eerdere Blessures afgelopen jaar
Meest voorkomende locatie van de meest ernstige
blessure is de knie (21%) en de achterzijde van het
onderbeen (11%).
Gemiddelde duur van de meest ernstige blessure was
9 (sd 10,3) weken. De meeste klachten duurden 2-4
weken (36%) of 6 weken (14%). Bij 3% duurde de
blessure een jaar.

Locatie
Knie
Onderbeen achterzijde
Achillespees
Onderrug
Enkel
Voet/tenen
Heup
Onderbeen voorzijde

%
21%
11%
9%
8%
8%
6%
5%
5%

Meest voorkomende diagnose was een vorm van peesletsel, gevolgd door
spierscheur/kramp. Bij anders is overbelasting relatief vaak genoemd. Bij 20% van
de deelnemers was er geen sprake van een diagnose.
Diagnose
Peesletsel/scheur/ontsteking/bursitis
Spierscheur/kramp
Verstuiking/verdraaiing
Kraakbeenletsel/irritatie
Anders

%
22%
12%
5%
5%
27%
28

Deel 4: Gebruik sporthorloge, apps
en wearables

29

Gebruik Sporthorloge
Onder de 10 EM lopers is het gebruik van sporthorloges het hoogst (62%).
Deelnemers die altijd sporthorloges gebruiken zijn jonger dan degene die soms
of geen sporthorloge gebruiken.

Leeftijd:
Ja, altijd:
Ja, soms:
Nee:

42.8 ± 12.0
43.0 ± 11.9
43.7 ± 11.6

Geslacht:
Ja, altijd:
Ja, soms:
Nee:

51% M
53% M
52% M
30

Gebruik Sporthorloge
91% van de sporthorloge gebruikers is aan een online platform gekoppeld. Meest
gebruikte online platforms zijn: TomTom MySports (34%) en Garmin (29%).
Runkeeper wordt vaker door 5 EM lopers gebruikt, Strava en
Platform
%
TomTom MySports 34%
Garmin vaker door 10 EM lopers.
Garmin
Sommige deelnemers maken gebruik van meerdere platforms. RunKeeper
Strava
Polar

29%
18%
15%
15%

Het bijhouden van prestaties is voor meer dan de helft van de deelnemers (54%)
het belangrijkste doel van gebruik van het sporthorloge, gevolgd door
ondersteuning tijdens de training (23%).
83% is (zeer) tevreden met het sporthorloge, omdat het horloge doet waarvoor ze
hem hebben gekocht: betrouwbare en accurate meting van de hartslag, snelheid en
afstand. Verder is het horloge makkelijk in gebruik. Ontevredenheid komt door
onnauwkeurige gps bepaling, lange opstarttijd, niet goed werkende hartslagmeter
en beperkte functionaliteiten.
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Gebruik App(s)
Onder de 5 EM lopers is het appgebruik het hoogst, 62% tegen 46% bij de 10
EM lopers. Er is geen verschil in leeftijd of geslacht.

Leeftijd:
Ja, altijd:
Ja, soms:
Nee:

43.5 ± 11.1
41.4 ± 11.2
42.4 ± 12.5

Geslacht:
Ja, altijd:
Ja, soms:
Nee:

53% M
47% M
50% M
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Gebruik App(s)
De meeste gebruikte app is RunKeeper (44%), op grote afstand gevolgd door
Nike + (12%), Runtastic (11%) en Strava (11%).
RunKeeper
MY ASICS, Strava en Nike+ worden relatief vaker
Nike +
door 10 EM lopers gebruikt, Hardlopen met Evy
Runtastic
vaker door 5 EM lopers.
Strava

44%
12%
11%
11%
9%
8%
7%

Sommige deelnemers maken gebruik van meerdere MY ASICS
Looptijden.nl hardloop app
apps.
Dam tot Damloop app

Belangrijkste doel van het gebruik van de app is
het bijhouden van prestaties (72%), gevolgd door ondersteuning tijdens de
training (20%).
85% is (zeer) tevreden met de app, omdat de app alles heeft wat ze nodig
hebben: route, afstand en gemiddelde tijd. Zij vinden de app overzichtelijk en
handig in gebruik. De ontevredenheid komt doordat de app niet altijd
nauwkeurig is, na de laatste updates minder goed werkt, te weinig features
heeft of te duur is.
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Functies app VOOR de training
Voor de training wordt de app het meest gebruikt om doelen te stellen en om
een trainingsschema op te stellen*. Tips gericht op blessurepreventie en
looptechniek en route tips worden niet/nauwelijks gebruikt.

5 EM lopers vaker:
• aansporing om te gaan
trainen
• route tips
• tips gericht op opbouw
van training
10 EM lopers vaker:
• optie deel van een
community/groep
*Uit eerder onderzoek, waarin we gevraagd hebben naar het belang van bepaalde functies, komen
grotendeels dezelfde functies naar voren.
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Functies app TIJDENS de training
Verreweg de belangrijkste functie van een app tijdens de training is het bijhouden
van de snelheid, gevolgd door muziek tijdens het lopen*. Minst gebruikt zijn de
aansporingen om de snelheid aan te passen en om het vol te houden.
Snelheid en hartslag bijhouden worden meer gebruikt door 10 EM lopers,
aansporing om het vol te houden relatief iets meer door 5 EM lopers.

* Uit eerder onderzoek, waarin we gevraagd hebben naar het belang van bepaalde functies, komen
grotendeels dezelfde functies naar voren.
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Functies app NA de training
Na de training wordt een app het meest gebruikt voor het terugkijken van de
route en het bijhouden van persoonlijke records en eigen progressie*.
Minst gebruikt is de feedback op eigen prestaties.

*Uit eerder onderzoek, waarin we gevraagd hebben naar het belang van bepaalde functies, komen
grotendeels dezelfde functies naar voren.
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Gebruik Activity trackers
Een klein percentage van de deelnemers gebruikt activity trackers. Er zijn geen
verschillen gevonden tussen mannen/vrouwen en leeftijd.

Leeftijd:
Ja, altijd:
Ja, soms:
Nee:

41.9 ± 11.6
43.2 ± 12.2
42.8 ± 11.9

Geslacht:
Ja, altijd:
Ja, soms:
Nee:

50% M
49% M
52% M
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Gebruik Activity trackers

Meest gebruikte activity trackers zijn Fitbit (19%) en TomTom (17%), gevolgd
door Garmin (16%) en Polar (11%). Fitbit en TomTom worden
Fitbit
19% 
meer door 5 EM deelnemers gebruikt, Polar en Garmin
TomTom
17% 
relatief meer door 10 EM deelnemers.
Garmin
Polar
Anders

16%
11% 
29% 

Belangrijkste doel voor gebruik van de activity tracker is het bijhouden van
prestaties (35%), gevolgd door gezonde leefstijl (23%) en stimulans om (meer)
te bewegen (21%). Deze laatste twee doelen komen relatief vaker naar voren
bij een activity tracker, vergeleken met sporthorloges en apps.
70% is (zeer) tevreden met de activity tracker, omdat de activity tracker inzicht
geeft in beweeggedrag en stimuleert om meer te gaan bewegen. Verder wordt
de activity tracker ervaren als eenvoudig en accuraat in gebruik. De
ontevredenheid komt doordat ze er niet bewust mee bezig zijn en de tracker op
de huid irriteert.
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Technologie en Leefstijl
Sporthorloges en apps worden nauwelijks gebruikt voor het bijhouden en
feedback krijgen op slaap, voeding, leefstijl, gewicht of stress.
Activity trackers worden vooral gebruikt voor het bijhouden en feedback krijgen
op slaapgedrag, in mindere mate voor gewicht en leefstijl
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Deel 5: Informatievoorziening vanuit

40

Informatieaanbod
Bijna twee derde van de deelnemers (65%) heeft de nieuwsbrieven van Le
Champion met trainingsadviezen gelezen.
De tevredenheid over het huidige informatieaanbod van Le Champion is hoog:
28% is zeer tevreden, 60% is tevreden (slechts 4% is (zeer) ontevreden).
Slechts 11% wil geen informatie
ontvangen.
72% wil een nieuwsbrief
via e-mail, 29% informatie op de
website en 20% via een app.
Informatie ontvangen
E-mail via nieuwsbrief
Website
Mobiele applicatie
Geprinte folder/flyer

%
72%
29%
20%
8%
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Informatieaanbod – Onderwerpen

Helemaal
niet nuttig

Neutraal

Heel
nuttig

Informatie over conditie(verbetering), blessurepreventie en gezond en veilig
lopen worden het meest nuttig gevonden voor de voorbereiding op een
hardloopevenement.
Minst nuttig zijn de trainingsschema's en looptraining en techniek voor de
beginnende hardloper, sportvoeding en sportdrank en tips om te starten.
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Businessloop
• Een vijfde van de deelnemers heeft deelgenomen aan de businessloop.
• 37% van de deelnemers aan de businessloop heeft deelgenomen aan het
persoonlijke twaalf weken durende trainingsprogramma dat Le Champion
heeft aangeboden. Twee derde is daarover (zeer) tevreden, 30% is neutraal.
• Als we deelnemers aan de businessloop vergelijken met de andere
deelnemers, dan valt op dat businessloop deelnemers:
– Vaker van start zijn gegaan en vaker deelnamen aan de 10 EM (vs 5 EM).
– Een minder lange trainingsperiode hadden en totaal minder uur getraind
hebben.
– Ook de komende periode verwachten minder kilometers te lopen.
– Minder vaak een sporthorloge gebruiken.
– Voor minder variatie in hun hardlooptrainingen zorgen, maar wel beter
weten wanneer ze weer hersteld zijn voor een volgende training.
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Businessloop
• Als we deelnemers aan de businessloop vergelijken met de andere
deelnemers, dan valt op dat businessloop deelnemers:
– Minder vaak een langdurende blessure hebben gehad in het afgelopen jaar.
– Minder vaak aangeven een trainingsschema of app gebruikt te hebben om
blessures te voorkomen.
– Minder vaak de nieuwsbrieven van Le Champion gelezen hebben en ook
vaker aangeven geen informatie te willen ontvangen over hardlopen en
voorbereidingen op de Dam tot Damloop.
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Deel 6: Conclusies en Aanbevelingen
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Conclusies
Hardlopen is een populaire sport in Nederland. Het is echter ook een sport die veel blessures
veroorzaakt. Het evaluatieonderzoek dat is uitgevoerd bij de Dam tot Damloop 2016 had
daarom ook als doel het vinden van aanknopingspunten voor het verminderen van blessures.
In de voorbereiding op de Dam tot Damloop had een flink aantal lopers (30%) een
langdurende blessure, hoofdzakelijk aan knie, achterzijde van het onderbeen of achillespees.

Risicofactoren voor blessures zijn recente gezondheidsklachten, meer gelopen kilometers,
een langere trainingsperiode en niet fit genoeg aan de voorbereiding beginnen.
Factoren die de kans op een blessure lijken te verminderen, zijn goed voorbereid van start
gaan, een trainingsschema of app gebruiken om blessures te voorkomen en interesse voor
informatie over blessurepreventie en blessurebehandeling.

Naast conditie(verbetering) zijn blessurepreventie en gezond en veilig lopen onderwerpen
die in de nieuwsbrieven met trainingsadviezen van Le Champion het meest nuttig worden
gevonden voor de voorbereiding op een hardloopevenement. Minder bruikbaar zijn tips en
looptraining(schema's) voor de beginnende hardloper.
Aandachtspunt is wel dat de geblesseerde deelnemers de nieuwsbrieven van Le Champion
minder vaak lazen.
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Aanbevelingen
Om de kans op blessures in de voorbereiding op een loopevenement te verkleinen is het
voor hardlopers van belang te letten op:
• recente gezondheidsklachten
• het aantal kilometers dat men loopt (niet teveel kilometers)
• de lengte van de trainingsperiode (niet te lang)
• of men fit genoeg is om aan de voorbereiding te beginnen
Om blessures te voorkomen is het voor hardlopers van belang om goed voorbereid van
start gaan en een trainingsschema of app gebruiken om blessures te voorkomen. Verder
kan het goed zijn om informatie in te winnen over blessurepreventie en
blessurebehandeling.
Le Champion kan hierop inspelen door in haar nieuwsbrieven met trainingsadviezen
aandacht te besteden aan informatie over conditie(verbetering), blessurepreventie en
gezond en veilig lopen.
Omdat deelnemers met blessure minder vaak de nieuwsbrieven van Le Champion
gelezen hebben, kan het van belang zijn om vooral deze groep aan te spreken.
Deze nieuwsbrieven kunnen het best via e-mail verspreid worden.
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Bijlage: Verschil karakteristieken
[Meting 1 vs. Meting 2]
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Verschil in Karakteristieken
Meting 1 vs. Meting 2
Onderstaande tabel laat een vergelijking zien tussen het profiel van de lopers die aan de
eerste enquête in mei hebben meegedaan versus de lopers die aan de follow-up enquête in
september hebben meegedaan.
Er zijn vooral verschillen waar te nemen in geslacht, leeftijd en de vragen over hardlopen.
Enerzijds zijn er mensen uitgevallen in de voorbereiding en dus niet meer van start gegaan
zijn. Anderzijds lijkt het erop dat vooral meer oudere mannelijke 5 EM lopers (en meer
vrouwelijke 10 EM lopers) aan de follow-up enquête in september hebben meegedaan,
waarvan hardlopen de hoofdsport is en die in het verleden op regelmatige basis hebben
hardgelopen. Hierdoor is ook het verschil in BMI tussen de 5 EM en 10 EM lopers kleiner.
Verder blijkt dat vooral niet-geblesseerden aan de follow-up vragenlijst in september
hebben meegedaan.
Meting 1 (mei)
5 EM
10 EM
(n= 454)
(n= 1745)
Geslacht
22% (man)
56% (man)
Leeftijd (jaar)
39,8 (sd 11,3) 43 (sd 12,1)
Overgewicht (BMI >25)
38%
28%
Hardlopen als hoofdsport
53%
72%
In verleden regelmatig hardgelopen 85%
94%

p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001

Meting 2 (september)
5 EM
10 EM
(n=246)
(n= 916)
58% man
49% man
43 (sd 12,0) 43 (sd 11,6)
32%
26%
71%
70%
96%
93%

p=0,017
p=0,899
p=0,047
p=0,923
p=0,077
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