Hardlopen is één van de populairste bewegingsvormen in
Nederland. Jammer genoeg kent de loopsport een hoge dropout door motivatieverlies en blessures.Ter voorkoming daar
van zouden gezondheid gerelateerde producten en diensten,
zoals GPS-horloges en trainingsschema’s, voor een passende
toeleiding en begeleiding van lopers kunnen zorgen. Maar
worden ze gebruikt? En zo ja, door wie?

onderzoek

Hardlopen is gezond? De rol van gezondheid

gerelateerde producten en diensten

Mark Janssen, Steven Vos,
Aarnout Brombacher
& Jeroen Scheerder

De grote populariteit van hardlopen in
Nederland1-3 sluit aan bij een algeme-

bezig. Deze lopers hebben ieder hun

nere ontwikkeling naar steeds meer

vrijheid, sociale beleving, plezier en
prestatieverbetering.1-3,8,9

recreatieve, anders georganiseerde en

eigen motieven, zoals gezondheid,

lichte sport- en beweegvormen die de
meer (commerciële) aanbieders op

Hardloopevenementen
bereiken individuele lopers

inspelen. De in verenigingen georgani-

Er zijn opvallende overeenkomsten

seerde sport komt hierdoor in de ver-

zichtbaar tussen de ontwikkeling van

drukking, terwijl de verenigingssport

de loopsport en die van de hardloop-

juist een goed voorbeeld is van duur-

evenementen, waarvan het aantal de

zame sportbeoefening met intensieve

laatste jaren exponentieel is toegeno-

begeleiding.4

men.10 Ze trekken een grote, diverse

gezondheid bevorderen en waar steeds

Bij volwassenen komt

deze trend in grote mate tot uiting in

groep deelnemers, waaronder een aan-

sporten als sportief fietsen, recreatief

zienlijke minder ervaren, kwetsbare
groep.1,2,4 Ze slagen erin om sporters

wandelen, fitness en hardlopen.5

te bereiken die individueel, in kleine

Profiel

groepen, in lichte gemeenschappen

Hardlopen is een beweegvorm die
weinig beperkingen in leeftijd oplegt,

en dus buiten een verenigingscontext hun sport beoefenen.3,11,12 Deze

geen vaste specifieke infrastructuur

groep was voorheen niet of nauwelijks

vereist en gemakkelijk individueel en

bereikbaar. Evenementen lijken de

op een moment naar keuze beoefend

ideale setting om die moeilijk te vatten

kan

worden.4

Het profiel van de hard-

loper wordt steeds diverser, al is het

individuele, zelfgeorganiseerde lopers
te bereiken.

merendeel van de lopers mannelijk en
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zijn beroepsactieven, veertigplussers

Schaduwzijde

en hoger opgeleiden sterker vertegen-

Het laagdrempelige karakter van hard-

woordigd. Vrouwen zijn echter wel

lopen heeft jammer genoeg ook een

met een duidelijke inhaalbeweging

schaduwzijde. Er wordt vaak naar een
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specifiek evenement of een specifieke

sport is een commercieel interessante

hiervoor bepalend zijn, zodat er op

afstand toegewerkt, waarna de beoefe-

markt.8 Er wordt steeds meer gebruik

maat ingespeeld kan worden op de

ning van de sport niet wordt doorge-

gemaakt van specifieke producten en

behoefte.

zet.11,12

diensten, zoals individueel aangemeten

Bovendien wordt de loopsport

lang niet altijd op een verantwoorde

hardloopschoenen, monitoring ap-

(gezonde) manier beoefend. Begin-

paraten (hartslagmeters, GPS-horloges,

Gebruik van gezondheid gerelateerde producten en diensten

nende hardlopers sporten vaak zonder

smartphone apps), trainingsschema’s

Uit onderzoek bij 2172 deelnemers aan

gedegen voorbereiding, planning en

en sportmedische keuringen.8

de Halve Marathon Eindhoven 2013

De loper: kenmerken en typologie
Bij het onderzoek van Fontys Sporthogeschool onder deelnemers aan de Halve Marathon van Eindhoven is gebruik
gemaakt van een gestandaardiseerde online vragenlijst. Deze bestond uit vier onderdelen:
1. Gebruik van en interesse in gezondheid gerelateerde producten en diensten, zoals hardloopschoenen, monitoring
apparaten, trainingsschema’s en sportmedische keuringen;
2. Socio-demografische kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en sociaaleconomische status (SES);
3. Hardloopkenmerken: frequentie, intensiteit, loopverband, etc.;
4. Psychografische karakteristieken, zoals opvattingen en meningen ten aanzien van de loopsport.
Op basis van deze items zijn de lopers ingedeeld in drie verschillende types:
• individuele fitlopers: lopen hoofdzakelijk individueel en voor hun fitheid en gezondheid;
• individuele competitieve lopers: lopen individueel, hoofdzakelijk gericht op verbetering van de eigen prestatie;
• sociale competitieve lopers: zetten hun prestaties af tegen die van medelopers.
Deze methode werd eerder succesvol toegepast door Vos en Scheerder bij een onderzoek onder 7.110 hardlopers in
Vlaanderen.5

monitoring van trainingen. Simpel-

Naast de groeiende markt binnen de

(zie kader) blijkt dat bijna negen op de

weg te veel kilometers lopen is één

loopsport is ook de technologie sterk

tien loopsporters gebruik maakt van

van de meest voorkomende oorza-

ontwikkeld. De laatste jaren is het

tenminste één van de onderscheiden

ken van blessures.13,14 Daarbij blijkt

gebruik van sport- en gezondheid

producten of diensten. Meer dan de

dat lopers met een onregelmatig en

gerelateerde producten toegenomen.16

helft gebruikt twee of meer producten

niet gebalanceerd trainingsschema

Vandaag de dag worden vooral zeer

of diensten. Hardloopschoenen (in-

(o.a. grote verschillen in intensiteit,

laagdrempelige technologieën, zoals

dividueel aangemeten in een speci-

omvang en frequentie) meer kans heb-

applicaties op de smartphone, veelvuldig gebruikt door lopers.17,18 Zo

aalzaak) worden het meest genoemd,

ben op uitval.13 Door het laagdrempelige karakter van de sport en de vele

gebruikt tot tweederde van de lopers

gebruik van. Ongeveer 54% van de

informatie die voorhanden is (denk

in voorbereiding of tijdens het lopen

lopers maakt gebruik van tenminste

aan online beschikbare standaard

van een 5km- of 10km-evenement een

één van de volgende monitorappara-

trainingsschema’s) is er zelden goede

app om de afstand, tijd en snelheid te

ten: hartslagmeter (36%), GPS-horloge

sporttechnische begeleiding aanwezig.

monitoren.18

(40%) of een applicatie op de smart-

Na veldvoetbal is hardlopen dan ook

De technologische mogelijkheden met

phone (2%). Ongeveer één op de drie

de grootste veroorzaker van sportbles-

betrekking tot gezondheid gerela-

lopers (34%) heeft de afgelopen twaalf

sures in Nederland; ongeveer 30% van

teerde producten en diensten zijn

maanden een trainingsschema (online

de beoefenaars raakt geblesseerd.15

ongekend, alleen worden ze nog on-

of op maat) gebruikt en één op de tien

tweederde van de lopers maakt hier

voldoende ingezet om een duurzame

heeft gebruik gemaakt van een sport-

Producten en diensten op maat

en verantwoorde sportbeoefening te

medische keuring of van een soortge-

Om deelnemers verantwoord te laten

bevorderen. De vraag is in welke mate

lijke fitheidstest.

sporten is het van belang te zoeken naar

gezondheid gerelateerde producten

Er is ook gekeken naar combinaties

een passende manier van begeleiding.

en diensten al gebruikt worden en of

van verschillende producten en dien-

Innovatieve producten en diensten zou-

er interesse in is. Om vervolgens te

sten. Zo gebruikt slechts 22% zowel

den hieraan kunnen bijdragen. De loop-

kijken welke kenmerken van de lopers

een monitoring apparaat als een trai-
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ningsschema. Dit is een opmerkelijke

lijk. Blessures zijn één van de grootste

de diensten laagdrempeliger aan te

vaststelling. Hartslagmetingen worden

problemen binnen de loopsport en de

bieden.

bijvoorbeeld veelvuldig gehanteerd

bovengenoemde combinatie van pro-

in de praktijk. Zowel standaard on-

ducten en diensten zou een goed begin

line trainingsschema’s als schema’s

kunnen zijn richting een verantwoorde

Welke kenmerken bepalen
gebruik interesse?

op maat worden vaak gebaseerd op

sportbeoefening.

Het gebruik van de verschillende producten of diensten (zie tabel 1) hangt

hartslagzones. Gezien het feit dat bin-

met name samen met de hardloopfre-

van de lopers gebruikt maakt van een

Interesse in gezondheid
gerelateerde diensten

monitoring apparaat en maar één op

Iets meer dan 80% van de lopers heeft

te meer kans dat hij/zij een product of

de drie van een trainingsschema, blijft

interesse in één of meerdere gezond-

dienst gebruikt) en het verband waarin

er een grote groep over die dus wel

heid gerelateerde diensten. Vooral

iemand hardloopt (lopers in vereni-

monitort, maar dit niet doet in het

informatie over blessures/voeding/

gingsverband zijn eerder geneigd om

kader van een trainingsschema. NB het

hardlopen scoort hoog (67%). In

producten of diensten te gebruiken).

nen deze steekproef meer dan de helft

quentie (hoe vaker iemand loopt, des

INTERESSE in

GEBRUIK van

Hardloopschoenen

HF-meter /
GPS / App

Sportmed.
keuring

Trainingsschema’s

Sportmed.
keuring

Trainingsschema’s

Persoonlijke
begeleiding

Info over
blessures,
voeding,
lopen

-1,4

-1,7

-1,4

KENMERKEN LOPER
Hardloop-schoenen
Leeftijd

≤ 35 jaar = REF
36-45 jaar
≥ 46 jaar

+ 1,6
+ 2,2

SES

niet beroepsactief = REF
beroepsactief

Geslacht

man = REF
vrouw

+1,3

-1,3

Frequentie

≤ 1x / week = REF
2x / week
≥3x / week

+1,6
+1,7

+1,8
+2,8

+2,4

individueel = REF
kennissen / loopgroep
vereniging

+1,3
+1,5

+1,8

+1,7

Verband

Typologie

+1,6
+1,4
+2,2
+3,2

+1,6

+1,7

+1,6

+1,8

-1,4

individuele fitloper = REF
individuele competitieve loper
sociaal competitieve loper

-1,3
+1,4
+1,6
+1,4

+1,7
+1,5

+1,6
+1,4

+1,6
+1,3

Tabel 1. Weergave van de samenhang tussen bepaalde kenmerken van de loper en het gebruik van gezondheid gerelateerde diensten en producten, dan
wel de interesse daarin. De getallen geven significante verschillen weer. Positieve getallen duiden op meer gebruik/interesse en negatieve getallen op minder gebruik/interesse ten opzichte van de referentiegroep (REF, zie linkerkolom). Bijvoorbeeld: lopers van 46 jaar en ouder maken 2,2 keer vaker gebruik
van sportmedische keuringen dan de referentiegroep: lopers van 35 jaar of jonger. En vrouwen maken bijvoorbeeld 1,3 keer minder gebruik van hartslagmeter/GPS-horloges/smartphone apps dan mannen (referentiegroep).

betreft geen onervaren lopers, want

diensten als sportmedische keuringen

Leeftijd speelt alleen een rol bij het al

alle deelnemers aan het onderzoek wa-

(52%) en trainingsschema’s (51%) is

dan niet gebruik maken van sportmedi-

ren in staat om 21,1 km hardlopend af

ongeveer de helft van de lopers geïn-

sche keuringen; bij alle andere produc-

te leggen. Er is dus nog werk te doen

teresseerd. Persoonlijke begeleiding

ten en diensten is dit geen significante

met betrekking tot het bewustzijn van

scoort lager; ongeveer 30% heeft hier

factor. De sociaaleconomische status

lopers omtrent monitoring in combina-

interesse in. Halve marathon lopers

(SES) en het geslacht spelen een rol bij

tie met trainingsschema’s.

hebben dus over het algemeen veel

het gebruik van een monitoring ap-

De combinatie van 1) individueel

interesse in gezondheid gerelateerde

paraat: de beroepsactieve loper maakt

aangemeten hardloopschoenen, 2) een

diensten, maar zoals eerder beschreven

ruim anderhalf keer zoveel gebruik van

sportmedische keuring (die vaak infor-

blijft het gebruik nog achter. Er is dus

hartslagmeters / GPS-horloges / smart-

matie oplevert over persoonlijke hart-

nog een drempel die ervoor zorgt dat

phone apps als de niet beroepsactieve

slag/hartslagzones) met bijbehorend

interesse in diensten niet wordt om-

loper en vrouwen maken er minder

trainingsschema en 3) een monitoring

gezet in het daadwerkelijk gebruiken

gebruik van dan mannen.

apparaat om de trainingen te moni-

ervan. Wat die drempel is zal verder

Hoe iemand de loopsport beleeft (typo-

toren wordt door slechts 3% van de

onderzocht moeten worden, maar hier

logie – zie kader) heeft geen significante

lopers gebruikt. Ook dit is opmerke-

ligt zeker een taak voor de praktijk om

invloed op de mate waarin monitoring
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apparaten worden gebruikt.

Die resultaten worden

Er zijn echter wel verschillen

gematched met huidige

in interesse. Zo toont de indi-

resultaten (verzameld bij

vidueel competitieve loper de

hardloopevenementen)

meeste interesse in gezond-

om vast te stellen of eve-

heid gerelateerde diensten.

nementen inderdaad de

Ook de sociaal competitieve

ideale setting zijn om lo-

loper is geïnteresseerd in

pers te bereiken. Om ver-

sportmedische keuringen en

volgens in een volgende

informatie over blessures/

fase in te gaan op de

voeding/hardlopen.

redenen waarom er wel

Om optimaal in te spelen

of geen gebruik wordt

op de diversiteit in interesse

gemaakt van gezondheid

zouden de typologieën in

gerelateerde producten

combinatie met andere be-

of diensten. Met het uit-

palende kenmerken, zoals

eindelijke doel (innova-

de frequentie waarmee en het verband

tieve) producten en/ of diensten aan te

waarin er wordt hardgelopen, gebruikt

bieden die optimaal aansluiten bij de

kunnen worden als aanknopingspunt

loper, om duurzaam en verantwoord

om gericht in te spelen op de poten-

hardlopen te bevorderen.

tiële markt. Voorlopig ligt het accent
van deze producten en diensten op
de prestatiesport en wordt er onvoldoende ingespeeld op de beleving van
de breedtesporter.
Een illustratief voorbeeld hiervan zijn
de sportmedische keuringen. De mate
van gebruik hangt samen met de leeftijd en de hardloopfrequentie. De wat
oudere, frequente verenigingsloper
ondergaat vaker een sportmedische
keuring. Het gaat daarbij zowel om
individueel competitieve als sociaal
competitieve lopers. Individueel competitieve lopers hechten belang aan
verbetering van hun eigen loopprestatie; ze willen graag weten hoe ze er
fysiek voor staan en hoe ze dit kunnen
verbeteren.

Grootschalig hardloop
onderzoek
Deze studie is onderdeel van een
grootschalig onderzoeksprogramma
‘Profiling and designing for sensibility and sustainability in running’, een
samenwerking tussen Fontys Sport
hogeschool en TU Eindhoven. In de
toekomst zal het onderzoek uitgebreid
worden naar individuele hardlopers
die lopen in hun eigen omgeving.
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