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Enhancing Performance & Preventing Injuries

This thesis addresses the daily struggle of coaches and players to find the right 
balance between what players do (training load), what they are capable of (physical 
capacities and movement technique) and the psychosocial aspect of the home 
situation and work which influences this balance. The goal is to eventually push 
boundaries to optimize performance and prevent players from becoming injured.  The 
first aim was to investigate if changes in training load, recovery and psychosocial 
stress and recovery over the season are related to (field-test) performance and injury 
occurrence in indoor team sport players. The second aim was to provide more insight 
in the predictive value of movement technique measured at the start of season for 
injury occurrence during the season. 

In monitoring performance of indoor team sport, sport specific field-tests are 
needed that reflect the game demands as close as possible. In Chapter 2 it was 
investigated to what extent anaerobic power and aerobic endurance were related to 
agility and to what extent this was affected by anthropometrics.  Anaerobic power 
was determined with a repeated Wingate Anaerobic Test, aerobic endurance was 
measured with a VO2max test on the treadmill and agility was measured with the 
Repeated Modified Agility T-test. Results showed that higher absolute power (Watt) 
result in faster total times on the agility test in female players, while for male player 
no significant relations were found. Height explained 22% of the variance of total time 
on the agility field-test. So even though anaerobic power affects agility in female 
players, anthropometrics and especially height seems to be more dominant. In 
practice this should be taking into account when interpreting agility test results.   

Thereupon the 3rd  chapter addressed the effects of training load, recovery 
and psychosocial stress and recovery on field-test performance in floorball players. In 
this study ten floorball players were monitored over six months with daily training 
logs and the Recovery-Stress Questionnaire to give insight in training load and 
recovery and psychosocial stress and recovery respectively. Furthermore, the 
Repeated Modified Agility T-test and the Heart rate Interval Monitoring System were 
used to measure agility and aerobic intermittent performance, respectively. Multilevel 
modeling, taking into account within-players and between-players variation in 
performance changes, showed that more training load improved agility up to six 
weeks before performance testing, while more psychosocial stress and less 
psychosocial recovery over three to six weeks decreased aerobic intermittent 
performance. These results imply that more sport specific training load is important 
to improve agility, while daily stressors such as school and work and also recovery-
related activities like social activities are of influence for aerobic intermittent 
endurance. 
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In the 4th chapter changes in psychosocial stress and recovery were related 
to injury occurrence. In this study 86 male and female players participated, who 
reported 66 acute and 62 overuse injuries over a period of 41 weeks. Six weeks before 
sustaining an acute injury a decrease was shown in General Recovery scales, while 
three weeks before sustaining an overuse injury a decrease in Sport Recovery scales 
was shown. For practice this implies that it is important to stimulate recovery-
enhancing activities. 

The high game demands of indoor team sports like basketball, volleyball, 
korfball and floorball include jumping and running movements. Up to 77% of the 
injuries in these types of sports occur at the lower extremities and mainly to the knee 
and ankle. In jump-landing both landing stability and technique are important to 
decrease the loads at the lower extremities. In Chapter 5 the relation between 
landing stability and the occurrence of ankle sprain was investigated in 47 male and 
19 female team sport players. At the start of the season they performed a Single Leg 
Jump-Landing task to measure landing stability. Ankle injuries were reported during 
the season. The results showed no differences in landing stability between players 
with and without an ankle sprain during the season. However, male players showed 
less landing stability in comparison to female players. It was concluded that sex-
specific prevention programs should be developed and larger studies are necessary to 
determine whether landing stability is a risk factor for an ankle injury.  

This was further explored in Chapter 6 where the prospective value of both 
landing stability and landing technique at the start of the season for acute and overuse 
ankle and knee injuries was investigated.  In this study a total of 75 indoor team sport 
players participated. At the start of the season these players performed the Single Leg 
Jump-Landing task to measure landing stability. To get insight in landing technique a 
repeated Counter Movement Jump was performed. Acute and overuse ankle and knee 
injuries were recorded during the season. Results showed that less landing stability 
from forward and diagonal direction and a greater ankle dorsiflexion moment during 
two-legged jump-landing indicate an increased risk of an ankle injury. For an overuse 
knee injury a landing technique with a smaller knee flexion moment and greater 
vertical ground reaction force was identified as a risk factor. These outcomes can lead 
to more precise injury screening at the start of the season and optimization of 
prevention programs.  
 The study described in Chapter 7 focused on the jumper’s knee. This injury is 
an overuse injury that has high prevalence in indoor team sports like basketball and 
volleyball. Forty-nine basketball, volleyball or korfball players were included to 
examine the relation between jump biomechanics from a horizontal jump and the 
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Enhancing Performance & Preventing Injuries

occurrence of a jumper’s knee. At the start of the season the players performed a 
jump-landing-rebound task from which 3D kinetics and kinematics were determined 
for the ground contact phase. From the registered injuries the jumper’s knees during 
the season were extracted for this study. Out of the 49 players there were three 
players that developed a jumper’s knee. These players showed higher leg stiffness, 
together with altered kinematics mainly in terms of more extended joint angles 
during landing and/or smaller range of motion compared to the healthy norm group. 
These results indicate that high leg stiffness during landing might be a risk factor for 
the development of jumper’s knee. 

In the last chapter (Chapter 8) the main outcomes of this thesis are 
discussed. It is concluded that less landing stability and sub-optimal landing technique 
can indicate increased injury risk in indoor team sport players. More training load 
increases agility, sport-specific training and game play seems most important. 
Furthermore less psychosocial stress and more recovery increase intermittent 
aerobic endurance performance. When looking at injuries, a decrease in psychosocial 
recovery over a three or six-week period can indicate a higher injury risk. For coaches 
it seems that both baseline measurements as well as monitoring over the season are 
valuable to gain insight in the individual players needs to prevent them from 
becoming injured and optimize performance. 
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Enhancing Performance & Preventing Injuries

Dit proefschrift richt zich op de juiste afstemming tussen wat indoor teamsporters 
doen (belasting), wat ze aankunnen (belastbaarheid) en de psychosociale aspecten 
van de thuis en werk situatie die deze balans ook beïnvloeden. Het uiteindelijke doel 
is om grenzen te verleggen om prestaties te optimaliseren en blessures te voorkomen. 
De hoofddoelstelling was tweezijdig; 1) te onderzoeken of trainingsbelasting, 
trainingsherstel en psychosociale stress en herstel gerelateerd zijn aan prestatie en 
het krijgen van blessures en 2) het verkrijgen van meer inzicht in de voorspellende 
waarde van de bewegingstechniek aan het begin van het seizoen voor blessures 
gedurende het seizoen.  

Om prestaties te monitoren is het belangrijk een sport-specifieke veldtest te 
gebruiken die de wedstrijdeisen zo goed mogelijk reflecteert. In Hoofdstuk 2 is 
daarom gekeken in hoeverre anaeroob vermogen en aeroob uithoudingsvermogen 
gerelateerd zijn aan wendbaarheid en in hoeverre dit beïnvloed wordt door 
antropometrie. Anaeroob vermogen werd bepaald door middel van een herhaalde 
Wingate test. Aeroob uithoudingsvermogen werd gemeten met een VO2-max test op 
de loopband en wendbaarheid werd bepaald met behulp van de Repeated Modified 
Agility T-test. Bij vrouwen resulteerde meer absoluut vermogen (Watt) in een snellere 
totale tijd op de wendbaarheidstest, terwijl voor mannen geen significante relaties 
werden gevonden. In de totale groep verklaarde de lengte 22% van de variantie van 
de totale tijd op de wendbaarheidstest, waarbij langere spelers beter scoorden op de 
wendbaarheidstest. Hoewel bij vrouwelijke spelers anaeroob vermogen invloed heeft 
op de wendbaarheid lijkt voor zowel mannen als vrouwen lengte een belangrijkere 
invloed te hebben. In de praktijk is het belangrijk om hier rekening mee te houden bij 
het interpreteren van de wendbaarheidstest. 
 Vervolgens werd in Hoofdstuk 3 gekeken naar het effect van 
trainingsbelasting, trainingsherstel en psychosociale stress en herstel op 
veldtestprestatie in floorbal spelers. In deze studie werden tien floorbal speelsters 
gemonitord over een periode van zes maanden met behulp van dagboeken en de 
Nederlandse versie van de Recovery-Stress Questionnaire om inzicht te krijgen in 
respectievelijk trainingsbelasting en herstel en psychosociale stress en herstel. 
Daarnaast zijn de “Repeated Modified Agility T-test” en de “Heart rate Interval 
Monitoring System” afgenomen om respectievelijk wendbaarheid en het aerobe 
interval uithoudingsvermogen in kaart te brengen. De multilevel modellen, welke 
zowel binnen als tussen spelers variatie in prestatie verandering meeneemt, lieten 
zien dat meer trainingsbelasting tot over zes weken de wendbaarheid verbeterde. 
Terwijl meer psychosociale stress en minder herstel over drie tot zes weken de 
aeroob interval uithoudingsvermogen verminderde. Deze resultaten impliceren dat 
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sport-specifieke training belangrijk is in het verbeteren van de wendbaarheid, terwijl 
dagelijkse stress factoren zoals school en werk en daarnaast ook herstel activiteiten 
van invloed zijn op het aeroob interval uithoudingsvermogen. 
 In Hoofdstuk 4 werden veranderingen in psychosociale stress en herstel 
gerelateerd aan het krijgen van een blessure. In deze studie participeerden 86 
mannelijke en vrouwelijke spelers. Er werden 66 acute en 62 overbelasting blessures 
gerapporteerd over een periode van 41 weken. Zes weken voor het krijgen van een 
acute blessure was een daling te zien in de Algemeen Herstel schalen, terwijl drie 
weken voor het krijgen van een overbelasting blessure een daling was te zien in de 
Sport Herstel schalen. Dit impliceert dat het belangrijk is om aandacht de besteden 
aan herstel gerelateerde activiteiten.  
 De fysieke wedstrijdeisen in indoor teamsporten zoals basketbal, volleybal, 
korfbal en floorbal bestaan met name uit herhaald springen en rennen met veel 
snelheids- en richtingsveranderingen. In deze typen sport zijn 77% van de blessures 
aan de onderste extremiteiten en dan met name aan de knie en enkel. Bij het landen 
na een sprong zijn zowel landing stabiliteit als techniek belangrijk om de krachten op 
de onderste extremiteiten te minimaliseren. In Hoofdstuk 5 van dit proefschrift werd 
de relatie tussen landing stabiliteit en het verkrijgen van een enkelblessure 
onderzocht bij 47 mannelijke en 19 vrouwelijke indoor teamsporters. Aan het begin 
van het seizoen hebben deze spelers een één benige sprongtaak gedaan om inzicht te 
krijgen in landing stabiliteit. Daarnaast zijn onder andere enkelblessures 
gerapporteerd gedurende het seizoen. Er was geen verschil in stabiliteit na landing 
tussen spelers die wel en geen enkel blessure krijgen. Mannen lieten wel een 
verminderde stabiliteit zien in vergelijking met vrouwen. Geconcludeerd wordt dat 
het belangrijk is om preventieve programma’s geslacht specifiek te maken. Daarnaast 
zijn er studies nodig met grotere aantallen om te bepalen of landing stabiliteit enkel 
blessures kan voorspellen. 
 In Hoofdstuk 6 is de voorspellende waarde van zowel landing stabiliteit als 
landingstechniek aan het begin van het seizoen verder onderzocht voor acute en 
overbelasting blessures aan de enkel en knie. In deze studie hebben 75 indoor 
teamsporters deelgenomen gedurende twee seizoenen. Aan het begin van het seizoen 
hebben ze een één benige sprongtaak gedaan voor het meten van landing stabiliteit. 
Daarnaast hebben ze een herhaalde “Counter Movement” sprong gedaan om inzicht te 
krijgen in landingstechniek. In deze studie zijn de geregistreerde acute en 
overbelasting enkel en knie blessures gebruikt voor de analyses. De resultaten lieten 
zien dat er een verhoogd enkelblessure risico is wanneer spelers minder stabiel zijn 
na het één-benig landen van een voorwaartse en diagonale sprong en daarnaast was 
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ook een groter enkel dorsiflexiemoment na een tweebenige landing een risico factor. 
Een landingstechniek met een kleiner knie flexie moment en grotere grond reactie 
kracht bleek het risico op een overbelasting blessure aan de knie te verhogen. Deze 
resultaten kunnen de basis zijn voor een preciezere blessure screening aan het begin 
van het seizoen en richting geven aan blessure preventie programma’s. 
 In Hoofdstuk 7 is de jumper’s knee (JK) onderzocht. De JK is een 
overbelasting blessure die veel voorkomt in indoor teamsporten zoals basketbal en 
volleybal. In deze studie participeerden 49 basketbal, volleybal en korfbal spelers om 
de relatie te onderzoeken tussen de sprong biomechanica van een horizontale sprong 
en het risico om een JK te ontwikkelen. Aan het begin van het seizoen hebben de 
spelers een sprongtaak gedaan waar op moment van grond contact de 3D kinetica en 
kinematica van werd bepaald. Uit de blessureregistratie zijn de JK geselecteerd voor 
deze studie. Van de 49 spelers waren er drie die een JK ontwikkelden. Deze spelers 
vertoonde een stuggere landing, en daarnaast ook grotere gewrichtshoeken tijdens de 
landing en/of een kleinere range of motion in vergelijking met de normgroep. Stugger 
landen is dus een risico factor voor het ontwikkelen van een JK. 
 In het laatste hoofdstuk (Hoofdstuk 8) zijn de belangrijkste resultaten van 
dit proefschrift bediscussieerd. De metingen aan het begin van het seizoen hebben 
inzicht gegeven in de fysieke capaciteiten en bewegingstechniek van de teamsporters. 
Hieruit blijkt dat minder stabiliteit bij het landen en een verminderde 
landingstechniek kunnen duiden op een verhoogd blessurerisico bij indoor 
teamsporters. Uit het monitoren van trainingsbelasting, herstel en psychosociale 
stress en herstel is gebleken dat de wendbaarheid verbeterd door meer te trainen, 
waarbij sport-specifieke training en wedstrijden het meest belangrijk lijken te zijn. 
Minder psychosociale stress en meer herstel verbeterd het aerobe interval 
uithoudingsvermogen. In relatie tot blessures kan een vermindering van 
psychosociaal herstel duiden op een verhoogd blessure risico. Voor coaches lijkt het 
belangrijk om zowel aan het begin van het seizoen de bewegingstechniek in kaart te 
brengen als om over het seizoen de trainingsbelasting, herstel en psychosociale stress 
en herstel van de spelers te monitoren. Dit kan inzicht geven in de individuele 
behoeftes van de spelers en kan gebruikt worden om blessures te voorkomen en 
trainingen te optimaliseren. 
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