
Sportblessures:
De aspecten tussen de oren
5AMENVATTING
In di t  ar t ikelwordt  een overzichl  geg€v€n van d€ psychologÈche factoren
dievar l fv loed zi jn bi jhet  ontstaán van bLessuÍes,  de psychologlsche
Íeact ies op blessures en de psychologische interyent ies die mogel i jk  het
reval idat leproce5 kurren faci l i terer.  SÍess is de belangr i jkste
psychoLogische r is icofa. tor  voor het ortstaan van sportblessuíes.
Pe.soonl i ikheid,sÍessorer in devooÍseschiedenis en copingírategleën zi jn
gezamenLl jkvan invLoed op de stresí€act ie,  d e weer ef fect  heeft  op het
ontstaafvan blessures- Indier despoÍterde blessure als bedreigend
ervaart ,  zaLde toestandsangst toenemen. DaardoorzulLen de zorger
toenemen en zalde fysiolosische adivat letoeíênd worden verhoogd.
Psychologische lntervert iesvooÍ geblesseerde sporteís,  zoals het st€l l€n
van doeLen, gedacht€cortroLete.hnieken, ontspanningstechni€ken, imasery
en s!ppol t  groups kunnen de sÍess veÍminderen, hetgeen een gunst ig
ef fect  heeft  op de herstel t i jd.  Sporters die over bepaalde psychologische
vaêrdigheden beschikk€n, heEtelLen snel lervan eei  b lessuÍe.  Bov€n.
genoende techr ieken zuLlen besproken worden. I

SUMMARY
Thls art ic le descr ibesthe psychologlcal  factorsthat predispose athletes to
in jury,  the psychologicalreact ions to in luryard the psychologic. l
inteÍventions that could facilitate the rehabiLitat or process. Stress levels
have been ldent i f ied as psychologkal  antecedents to athlet ic in jur ies.
Personal l ty,  h istoÍy of  Í ressoís and copi ig recoulses lnteract  to increase or
decrease the l ikel ihood ofa nress readion which in t ! rn af fect  the
oc.uíence ofsport  in jury.  Resporsei  to in jury are anatysed in ihe coi t€xt  oÍ
adaptat ion to sÍess.  l f  th€ athlete percelves the i r jLrry as thÍeatenlng,
increased state anxiety í€suLts, brlngins wlth ir iníeased woÍries and
helghtened physiological  act lvat ion.  Psy.hoLogical  lntervent lons,  such as
goêlset t ing,  reLaxat lor ,  lmagery,  thought control  techniques and suppoi l
groups canenhance stress red u( ior ,  wh ich in tuÍn enhances íecovery l ime.
Tl  e.e p. / . ioLoC w' lbe d '  , . 'ed.
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hct onrgarn mcr hun blcssLfe oÍ zickrt.: \tx)rhcen b.irccd
den sP. rmcdi.i loorrl urndrchr 3trr clc FsicLe rspccrcn vrn
dc rorlidatic.r \bor een corr4,Leer herrcl zourrcn ccnrcr
zo*'cl de psych oloeische .rls dc Ásichc.rpcctcn vrn dc blcsrr
rcrwalidatic in lchr eenomen moercn vrrltn.
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ln dit rnikel rvollt ecn ovcrzichr gegeren van de
psvchologische facroLcn dic ran invloed zijn op
het oplopen vrn ccn blcssurc, de psvchische reac-
r i . . , ,p l . l ,  .  r r r ,  . ,  r  J" . ' . ) . l ,o log, \1,( ,n. . , \ (n. i . .
die nngclijk hcr rcvalid.rrieproces kunncn fàcilire,

PSYCHOLOGISCIIÊ FACTOREIiI BI' HET ONTSTAÁN VAN
BIESSURÊ5
De vooma.msrc ps1'chologische tlctorcn rlie van
invlocd kunncn ,ijn op her ontstaan van een blcs
suLe zi jn pcrsoonl i jkhe en stress."
Ui t  ccn:ranral  onderzoeker Ll i j lor  enkele pcr
soonlijkhcidskcnmcrken incideiteel samen re
hangen ncr ccn verhoogd blessurerisico.6 Het
eaat in hct bijzorder om harclheid ten opzichtc
vdr joclf, sprnningsbeboefre, nive.ru van anssr.
i  l íh, . l f  In, ! r ,  <.  errorre l r l . - .  r . i r r5 rg, . . , :
ritcit en impulsivireit. Hel.ns sprckcr dc rcsLrlra
tcn vrn snrdies op her gebled vrn persx ijkhcid
cr blcssurerisico elLa:r logal eens reeen.li'
ook srcss blijkt een belxngriikc la.ror rc zijn bij
hct ontsraar ran blesures. OnderzockcLs hcbbcn
dc relatie bekeken nrssen lifè srress en hcr aant,rl
l '1c. ,  . t . .  |  . .  . ' . " . .  ' .JÈ'  r r i r  Sr. , r" , r r rndel
gcn in het cl.rgelijks lcven. zoals henrlliczcn r-an
cer dierba.rr persoon, verhuizcn, trourvcn, vcran
derine oi veÍliezen van baan. enz. Er is ook ondcr
zock gedaan n.r.rr .rlledaagse stress, anls bij\-oor
beeld het rijden in het verkccL. Dc rcsLrlraren
r.,ijzen erop dat sponos die vccl 'lifc sress' ervr-
,  n,  . '1, .  . '  r  Lrhl-c ,  r  l .  r . : r  r .  ne re r .  <

tusser sircss en blcssurcs is cchrcr cornplex. Om
die rcden hcbben Andcron & \íillirnrs'o een
dvnarnÀch mrlti<lincnsnrnarl srrcssblcssure
model opg€stelcl (zie figuur l).
F.en in potenrie srresvolle sponsituatic kln Lrl

drrgcn aun her ontsr.r.tn van blcssurcs, eftinkclijk 1rn hoc
bcdreigend de sporter de si rurr ic cnmn. ' r  Fcn sinrrr ic die
.rk bedniecnd worh cLvrrcn vcrgroor dc srrtss,crrrir. Deze
stressreact ie venrLzaekr coeni i i . !c .  Ê\ io l t )s i ' .h.  .n i  ot  r .uÈ
dach rs er.urdernrgen. AancLachrsr o 

'rr':intn 
lunncn onder

rndere onnnan door l .n hct  gcrrh, . . . i , :  . r rJryorrorer,
smrlr  r i jc lcns srrcss I  ( , r , r r  r .u ook een
hoge spicnorus r t :orr . , . . .  :  ,  . .  . : . r  - .  -  . , rJ in.rr ie en de
lk\ iLr i l i r . i r  l i 'Lnnf.  . : -  - .  ,  - r . : .  , . r . r ider i , rgen
k!fnLr i  ! t .  [ . , , . .
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In liguur I wordt veronclersrcld dar dc stressreacrie beln-
vlocd rvordt door de penoonlijkhc;d, stressoren in de
voorgeschiedenis en copingvaardighcden. Persoonlijkheicl
beprah of iemand een siruaric als stressvol ervaart cn of
iemand ontvrnLelijk is voor dc cffecten viLn stressorcn.
Tevens rouder, zoals rccds beschrcvcn, enkele pe.soonltl,
heidskenmerken het risico van hcr ontstaan
kunnen beínvloeden. Onder strcsorcn in de voorgeschiede,
nn wordr versraan: stresr-ollc gcbeurtenissen, dagdijhr
bedomrneringen cn ecrdcrc blessures. Een grorc hoerrcet-
heid liÍè strcss'wordt gcassocieerd mer necr blesues.rl
Onder de categorie copingvaardigheden vallen algeneen
copinggedrag. zorls goedc ccr en sl.rapgewoonten, socirle
srcun, srresshantering en menralc vaardigheden. Her hcb,
ben en het kunncn gebruikcn rnn deze bronnen blijkt het
omgarn mer 'lifc stress' tc vergemakLelijken.ri [.r is bo.ijs
d.rt de copingvaardighcdcn van een sponer zou'el dircct als
indirect dc blesurc kunnen beínvloeden.rl)
Uit het ondc$re gcdccltc var figour 1 blijkt dar sporrcr d,c
mentale vaarcligheden onw;kkelen (bijvoorbccld hersrellcn
van doelen. visualisatic cn ontsp.rnningsoefcningen) bcrer
om kunnen gaan mcr srress. Hiercloor verminden zoucl dc
kans om gcblesseerd rc raken als de srress na ecn nressurc.

Fiauur! Slress bLêssurenodêL

PSYCHOLOGISCHE REACTIES OP S PORTELESSU R ES
Zwaar gebLesseerde sporters zijn nict meer in staat om mee
rc trainen met de rest van her team. H;erdoor veíiezen ze
hun fitheid, maar ook de andachr van de coach, collega-
sponers en de media. Deze verandcringen in het leven van
de gebleseerde sponer kunnen leiden rot psychologische
Íeacries zoals stress, sremmingsverand€ringen, depre$ie cn
negatieve emorioncl€ reacries.a,'(r Hoe ernsdger de blcssu
re, hoe groter de kars op negatieve emories.r-
ook het verlies van de daselijkse roudne, de pijn, de bepcr
kingen door de blcsure en de onzekerc roekomsr kunncr
leiden tor 'anxicty', angsr, Imosheid, frustrarie en dcpres
sie. a'3 De geblesseerde sporters Lunnen zic,, /a'gen gaan
mrken ofzc wel in sta.rt zijn mer dc blesure om rc gaan en
of ze hct revalid:rtieproces wcl aan kunncn.l'] Daar komr

nog bij dar geblesseerde sponers zich \aak hubcloos rrcelen
afl,ankclijk lan ànderen r'1' Daamaesr kunncn ze een

deel van hun identiteir, gnoel van cigcnrvaarde en een
bclangrijke bron vrn beloning cn ltkrachriging rerliezen.'r

ln dc lircranrur rvorclen tlee tvpen modcllcn aangetroflen,
J icd.  rc. , . , ,1.oobl i . ,L ( .  h \ \L- i i \ . , , .  Hcr. .nre .oez.  n
de fascnodellen. Verschillen<te aurcur z;jn van mening dat
gcblesseerde sponcrs daelf{tc vijf fàscn doorlopen na eer
blcssure rls pariënren bij ccn rouwproces.irar' ']r:r Deze
fasen zijn onrLennnrg. booshc;d, onderh.rndelen, depressie
cn acceptaric." Nicr Drccr kLrnnen deelnemen aan
(s-cdstrijd)sporr kan namelijk gczicn worden als een vorm

\ 'nd", ,1, '  Lr(  oup,,J, : , . : ,  \ , , ,  fa.e ,ocei l t r .  / r  I  e,  s.dl
or-ertuigendc boÍijkD gcvonden voor het stereotype
panoon van duidelijk cn apart te ondersche en fàsen in de
pqchologische rcactics op het ontstain van sporrblessu-

Dc psychologische Lcactics op blesures blijken globaleL en
gcvarieercter te zijn dan dc írasemodellen voorspellen.
F.en alternrrief voor dc ràsenodelLen zijn de bcoordelings
modellen {'cognirir.c appraisal models'). Hcr voordeel van
de beoordelingvrodcllen ten opzichte van de fasemodcllcn
is dat eemtgcnocmde rekening houdr met individuclc vcr
schillen in rcactics op sponblessures.r- Dcze nrdcllcn of
rheorieën zicD blcssL'res als een bron van strcss. Rcacrics op
blessufts woLdcn ge.rnalvseercl in de context van adaptaric
aan sness.L Dc nadnrk wordt daarbij gelegd op de cognitic,
evenals bij sircss en copingnodellcn. Dus her rs nrcr zozeer
de ble$urc ?€lfdie de (srres)rcactie vercorzaakt. als rvel de
manier waarop de spo.ter de blessurc en-aLr ofbcoordeelt.
Deze bcoordeling bep.ralt de emornnele rcacric (bijv boos-
heid, dcpressie, opluchting). die weer her gcdrag als reacrie
op de blessure bepr.rh.rl
Mcr andcre woorden. een blessurc kan door een sporter
.n,r .n worden - l . .er h, ' ,n \Jr . re$. 5rrc '  r !  een r.rnz-(n-
lijkc disbrhns russen belcdng (fisieke en/ of psychologi,
sche belasting) en belctbaarheid, waarbij het met rn staar
zi in deze balan.,(  \cr . .c l ler  b, lang' i iL<e .on.equrnr io
heeft.r3 Als iemrnd die disbalans tusen bclasring en bel.rst-
baarhcid als bedreigend ervan, neemr dc toestandsangst
( state anxl-ty ) roe, wrardoor de peroon zich meer zorgen
gaat maken ('cognitive starc anxier,v') eD dc lysiologische
aclivatietoestand wordt verhoogd ( somatic srate anxiety ).r'
Ceblesseerde sporters zoudcn t;jdens de diagnose, evaluatie,
en rev:lidatiesesies meer cognirieve en somatische 'alr\iety'
kunnen ervarcn. Ze kunnen z;cL zorgen maken over roene,
mende ptn, re kunDen angsr hebben en ze kunnen opzien
tegen de reacties van reanrgcnoren en coaches. Ook is het
waarschijnlijk dar spoltcls'anxiety'ervaren .rls ze zich voor
bereiden op hun come-back na het revalideren.r5
Het is dauom bclargrijk aandachr re besreden arn clc cog,
nitievc en somatischc anxiew die kunnen ontstaan door
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een blessurc. Ncgaricvc cn,ories kLrnn€n dc concennaric rij
dens dc rcvalidaricocfcninger beinvloedcn en tusblogischc
kicties (bijÍ spicrspanning) kunnen dc pijn ran dc sporrcr
doen rocncnrcn. ' - . ' '

PSYCHOLOGISCHE IIiITERVENTIE TUDEiIS REVALIDÁTIE
I'sychologischc inrcrventies lunnen rvaar<tool zijn voor hct
hentel van sponblcssures. Zorvel sponers als coachcs ?ijn
\ . r  m. r  d. , r  p, ' .  roug,. .h.  i , , r , , \c, , , ic .  ee . ( . r
r-urdcvollc aanlulling zijn op de Êsickc re!ïlidarie.'r Èen
positicve conrnunicatiesriil, Íraregicë. voor het Íellen van
realisrische doelen en methodcn voor posirief denken u,or-
dcn bcschourvd als belangrijLsrc psvchologischc rechnieken
ir hcr revalidarieproces. Uit oncLerzoek ran icvlev: &
orlick} blcck dar sporters dic snel hertcldcn van hun bles-
surc, gcbruik hadrlen genaakr van doclcn stellen ('go.rlset,
ting ), positiele zelt'spraak ('posirivc sclf ralk'), stres contro,
lc ( stres control') en hcnrrbccldcn van het herstel proccs
('hcaling inugerv'). Dus het gcvcn van mentale oaining aan
gcblcsseerde $ofreÍs zorL een succcsvolle reïnregratie in .Le
sfon kun.en 1àcilireÍen. omdar een posirieve houding, een
positicf zellbeelcl. goede motivaric, juiste focus en zelÍier,
rrn:wen worJen Lro,<r l . r i l isd doo- m,rrr . . le rrarn,rg. t

Dcze pqchologische interrrcnrics en hun mogelijk cffect
rvorden hierondcr afzorddr i jk bcsproten.

DOEI.EN 5TELLEN
In de sponrr) en dc revalidadctrr' rrcrdt al lange tijd ingczien
tlar het stellen van doelen bclangrijk is. Door her stellcn van
doelen wordt morivatie omgezet in actie. ln de rcvrlidatie
zouden doclen gekoppcld kunnen worcten aan hct behrn-
delplan, ze rcuden implicicr een bevestiging van rherapie-
tromv kunnen zijn cn duidclijk kunnen rnaken dar reralida
tie een samenwerkingsproces is.ri F,r kunnen doelen gesrcld
rvorden met benekking tor mediciinen, aanpassingen, bra-
ces en onhopedischc hulpmiddelen. Doclen kurnen ook
berrekking hebbcn op gedrag rijclens de Levalidaric. Op die
nanier ir.ordr hcr belang '.rn het juiste gcdrag bcnadmkt.
Len goed bchardelplàn rrret cloelstelhrgcn bcsrccdr xar-
dachr aan de uitd.rgitgen van een Lcvalid.rrieproces.
bcschouwt ccn blcsLrre als een leercrvrLins en zorsr .rvoor
dat het hemrel vrn ccn blessure gezien woL<lr als ccn prcsta

llet is cssenticcl dat cle sporrer ivordr bemkkcn bii hcr
opsrellcn v.rn de doelen, zodat dc sponcr dc noselijkheid
hccft on zell-lxslissingcn re nemcn cn ook deverantwoorde,
lijk daaÍvoor hn nemen.rr Her srcllcn ran doelen geeft de
sponcr niet alleen een gcvoet vrn connolc, m.rar zorgr er ook
voor tlat de sporter gen<niveerd rarkr, doorzer en toegewijd
is. Dc kans dar de rloelcn wordcn nagcleefd is groter als de
doelen zoirel door de sponcr .ls door her behandeltean
behngijk s,orLen soondcr.r' Doelei zorgen yoor specifle-
ke raken warr ccn sg,Lrer aan krn ivcrken, maar rverkcn ool
als een leerervaring als hij nicuwc rrcrhoden ontdelt om zilr

doelen rc halen. Doclcn kunne. her zelÍLeeld vcrbetcrcn,
zelÍvenroumn stcrk docn roenemen en geven de sponcr
posirieve veN.chringcr voor de toekomst. Bo\cndicr kan
door her srcllcn van doelen niet allcen de p,rstlrc worden
berrvloed. marf ook de'anxletv' rvorclcn vcLmindcrd.r{

GEDACHTECOI{TROLETECHI{IEKEN
De zclfspLaak of inrcnc
dirlx,g van ccn sponer
kan van invroed ziin oP
de conccntratie, het zelf-
verrou$-cn cn doorz€È
riDgs\crmogcn. Boven-
dien kan zelfspraak een
negaricvc emotionele
ftrsÉnd veroorz:ken
mct gcvoelens vàn rrgsr
cn dcprcsie. die op hun

beurt weer het gedrag bcïnÍloedcn. F.cn sporrer ?oL, di om
gelecrd moeten worden zijn rlÊpLuk tc hcrkennen en re
rcrardcren, zodat de zelfspraak positicf cn raakrelerant is,
cn ccn juiste stemming oproepr.Lí l\,Íct andere rvoorden,
\oor sporters met storendc en dcstructicvc gedachten zou,
dcn gedachteconrrolcrechniekcn kunncn helpen on ncga,
ricve gedachrcn re voorkomcn en eftècrief met mogelijke
moeilijkheden on Lunnor gun. lczclf een h.rh toeroepen
( thought stopprge') en de positicve kanr van dingen probe,
Lcn te zien ( retiaming') zijn nvcc rcchnieker dle het posnie,
\{ denken docn ftrnemen er ncgarieve gedachren docn vcr

ONTSPANNINGSTECHNIEKEN
Ontsp.rmingsrcchnickcn is een verzameln:.rm voor netho
de. om cognirievc, cmorionele, autorome en moroische
r.o.e*enr<bc- 1".d.r , / .1. , , , 'n! , , ,1. ,  <.p- -rv. l
minderen, de hanfrcqucnric vol.rgcr en controle berveLk-
stelligcn ovcr dc focus. Hct is een techniek die lichaam cn
geesr t(,r Nsr krn brcngcn en kàn zoÍgdragen voor hcr her
stel vu hcr lichaam. Her verbetert de LrelasrbaaLhcid door
dar dc hertclproccsscn nr i.spanning bevordcrd wordcn cn
her onnodig ingcspànnc. uitroeren van L'eu,egingcn kan
aÍnemcn. Spannnrgsbcwusrwording en de toenamc ran
llchaamsgevoel boordcrcn her leren kennen van de eigen

!.renals gcdachteconaoletechnlelen Lunnen ook onrspan
ninF.n" ' , r i rge et t<.r  r '<LrLr n up l .  'q[ i  r \ "  . '  \  er ]
Onrspanninesrechnieken cr<tren een posiricf g*oel van
l<almrc. crcativiteit, concenrrarie. zellienruwcrr crr corrLro-
le. '' (icblcsseerde sporters kunnen gebLuik mrkcn van onr-
spunnrssocleningen om 'anxierv re vcLnindcrcn. dc pijn
ean tc kunnen, stress het hooÍcl rc bierlen. booshcid rc rcm-
pcrcn cn orn hun zelf-image te vcLhcteLcn ' ()nÁtànnings-

ocf iDingcn kui .e ' i  ook uirse\oe \ \oÍr i . f  rm dc somat ic
anr icn Í .  !cínirdcr(n.
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'lijdeff onrspalningsoefeningen gebeurr meestal het vol,
gende: de spicren rvorden minder gcspannen, de hanlre,
{tuenrie gaar onnaàg €n tot slor nemcn bloeddnrL, adernha,
lingsfrequcntie en de zuurtofopramc al.1Í,Met anderc
woorden, ontspanningstechnicken kunncn mogelijk een rol
spelen in her vcfminderen van srres en daardoor het revJi
datie pLoces vcrsnellen.r'/De spicnpanning neemt vaJ< roc
rond de blcxure door de stress ran hcr geblesseerd zijn.lr
Door dezc spannnrg kan de pijn rocnemen en de cflèai
viteit van de revdidatieocfeningcn verminderen dooL b;j-
voorbecld cen slechte doorbloeding cn rnobiliteitsbepcrkin,
gen. Rcgclmatig ontspannen mcr behulp v.rn oefeningen
kan de spierspanning u,esnemen cn de doorbloedins verbe,
teren. Hoe berer de doorbloedirg, hoe beter weeÈels Lun,

Dc progressieve reluatie (Jacobsen) en adernhalingsrelaxatic
zijr dc meestgebruikte technickcn door sporrers, omdar hct
erg lichaamsgerichte rechnickcn ?;joi juisr diardoor sP|ckc.
zc sporters ain. De techniekcn zijn ook praktisch. Àdcmha
liDgsrelaxatie is belangrijk, omdar veel sporters niet gocd
adcmen.r'\I/.rnneer sporrcrs onder dmk sraan, vcrandcn
vaak het.rdempanoon. Icmand die gespannen is adcmt snel
en oppervlald<ig, in tcgenstelling tor een onrspannen per-
soon die dicp er rustig ademt.i'] l-en dicpe ademhaling
zorgt voor een oDtspannen gevoel, versrrckr hcr cardiovascu,
laire systeem en doer dc zuurstofàpn.rme in het bloed toene-
men.4r rr Dus een gocde ademhaling zo€r voor ccn onÍ
spannen toestand er zou her genezingsgoces kunnen
faciliteren.r' Progrcssicvc relaJrarie behclsr het aan cn onr-
spànnefl van spicrgroepen, met als doel hcr r-crschil te voe-
1en tussen spaDning er ontspanning in de $ieren. Hierrnee
krn de sponcr zich bewuslvorden rar her spanningsniveau

IMAGERY
lmagery is het systematisch gebru;kcn van verbeeldingcn of
voorstellingen met behulp ran alle zintuigen (visueel, aud;-
tiel kincsthetisch. rasr rcuk, sma*).'r.ri De verbeeldingen
kunncn betrelling hcbben op prcstaries ( performance ima-

gery'), maar ook op her revalid.rtieproces ('healing image-
rI \ .  l - rg.r ,  t : r  inr t rn en <r,( ,n / i i1.  l r , " -n(  imlger i
bewerLstelligr cen eÍièct .rlsol ccn sporrer ccn video van
zichrelf bckijkt. Hij zier zichzelf op ccn al'srand presteren.
Als ecn sponer interne im.gerv gebruikr dan verbeeiclt hij
zichrclf in z;jn eigen licha.rm en kan dar ook de gevoelens
<rrrr-n d;  horen Lrr iJ ie rngtbcclJc. i rurr i , .
Irnagery kan gebruiknvorden om emotics onder controle te
houdcn, zeltlervustzijn te \rrgmrcn cn pijn re leÍmindercn.
lnagcry zorgt eÍloor dar sporrcrs posirief blijvcn, dat
'anxiety kan worclen rrcrmindcrd. srres geconrroleerd kan
wordcn, positieve cn opbouwcndc zelfspraak gebLuikt
rordr, dc concentratie lqn wordcn vasrgehouden en dat de
spoftem vcrrrou\ïen hebbcn in de reralidatie.'r,ri rr' Door
imagcrv in het behandclplan op tc nemen wordt het zellier-
uouwen vergroor cn woror ccD €tcvoer vàn conin)re over her
geblesseerde lichaamsdccl bcwerkstelligd.r5 tsij s,mmigc
sporters kàn imagery ncgaticve en zorgelijkc gedachrcn of
t*'i jfels over zichalf verdrijven.r'q

SUPPORTGROUPS
Voor ernstig gcblcsecLdc sporrers kunnen 'mpporr groups
rurr is r i in rour \a del .  n r ; r '  en a.  rngrn.  d s.  r . r  .1 , , ,n( i
l;jkheden.i 13 De algcmcne r:rednche literanrur ondcrschrijfr
de voordclen van voschilLencle vornen van suppon groups.
Sociale steun kan wcrken regen stress en kan dc hoop op
herstel 

"ergrcten voor personen die ziek ofgeblcsccrd zijn.
Penonen met vecl sociale steun hebben een berer zclfleeld,
minder'anxiety, bcrcre inrerpersoonlijke vaaLd;gLcden en

risico.'; In de sponpsychologischc lireratuur
rvordt vaak vcrmeld dar 'supporr gn,ups' gcbleseerde spor,
ters helpen om mer hun blesurc om te gaan.ai Uit onder,
mek blijkr ook dar soci.rle xeun gek,ppcld is aan therapie,

col{cLUstEs
Het belang van psychologische inrervcnries blijkt duide,
iijk. Toch is er nog maar s'einig empirnch onderzoel
gedaan naar het eflecr van deze rraining op het heÍsiet vaD
sportblcssures. Dat is ooL mocil;jk, omdat sporrers,
sportblessures en ÍevalidarieduuL srerk van elkaar verschil,
len. Ook al hebben twee personen exact dezelfde blessurc
(als dar al ,nogelijk h), dan nog kunrcn de revalid.rtie,
duut en Lct uiteindelijke resulaar van dc rcvalidatie sterk
vcrschillen, zelfi rl zijn de sporrers van hetzelfde geslacht,
lecftijd, Í:irheid en sportrivcau. Om die reden is her vrij
wcl onmogelijk om direct her ei:fecr vrn psychologische
inrcrventies op de duur van dc revalidatie te metcn. Spor,
ters en hun blessures venchillen re veel van clkaaL om
conclusies te kunnen trckkcn. \íeL kunnen de aspecren
die van invloed zi jn op dc duur van her.-"- ,1." .cs
gemeten rvorden. Zoals eerder vermeld, Lrn srre$\rrm,n
dering de duur var hcr herstelproces betnvloe.len. Srrcss
l . rn gen,.r . r '  

- ' , rd.  
,  r . rn Je hrnr l  'Jn . r ,  J, , )  ic ,y c,"  ,
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hcr humeur van sporrcrs,  omdat 'ànxietÍ '  her humeur
regatief beïnvloedr. Eer andere reden om her humeur re
meten is dar uir onderzoek n gebleken dar bij ernsrig
geblesseerde sporrcrs een goed humeur parallcl loopr met

Vanun de lireratuur kan geconcludeerd wordcn d:rt het
gebnrik van psvchologische inrerventies een positief eflect
heefr op het hersrel van gebleseerde sponers, ondanks het
feit dat er weinig cmpirisch onderzoek is vericht naar de
invloed van de psvchologische intenenries op het herstel
van sporrbtesurcs. Onderzoek naar de posirieve eIïecten
,"n I , rh" logi"  l -c inrenenr ie,  op Jc I , r , , , r ier  \ "n ge/on-
de sporten en onderzoek over de ctrectcn ran psychologi,
sche inrcrvenrics bij àndere ondozoekspopulaties on<ler,
steuflen deze conclusie. Her is daarom aan rc oeveren
psychologischc interventies te gebruiken ats aanvulling op
de 6.sieke bchandeling. Meer onderzoek op <1it gebied is
echrct zeer aanbevelingswaartig.
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