
	  

Bewustsporten.nl	  

	  

M:06-‐27072969	  Info@bewustsporten.nl	  	  T:@bewustsporten	  Fb:Bewustsporten	  023-‐202	  303	  4	  

 
Goed voorbereid aan de start met een sportmedisch onderzoek  
Hardlopen is heerlijk en gezond, maar het is ook belangrijk verantwoord en vei-
lig te sporten. Een goede voorbereiding en training zijn essentieel en ook sport-
medische aspecten zijn daarbij relevant. Het voorkomt onnodige, verborgen 
blessures en kan erger (bv hart-vaat calamiteiten) voorkomen. Een auto laat je 
periodiek keuren, waarom laat jij je lichaam niet checken als je een serieuze in-
spanning wilt gaan leveren of regelmatig sport. 
 
Tijdens een sportmedisch onderzoek wordt je hart in ruste gemeten en daarna 
doe je een inspanningstest. Tijdens deze inspanningstest wordt onderzocht of je 
de inspanning die jij wilt verantwoord kunt leveren. Je wilt tenslotte met een 
gerust hart je sportieve uitdaging aan gaan. Het is voor jezelf, je familie en om-
geving fijn te weten dat je veilig en verantwoord hardloopt. 
  
Sportmedisch onderzoek 
Ben je ouder dan 35, en doe je aan sport of wil je je uitdaging verleggen, dan is 
het goed je eens sportmedisch te laten onderzoeken. 
Tijdens een sportmedisch onderzoek wordt het volgende gemeten en besproken: 
 
Je lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, kleuren zien, je anamnese formulier 
(medische voorgeschiedenis), algemeen intern onderzoek, algemeen orthope-
disch onderzoek en specifiek orthopedisch onderzoek voor het hardlopen en je 
eventuele klachten. Onderzoek van de longfunctie en een ECG (hartfilmpje) in 
rust en een bloedonderzoek met bepaling van ijzer en cholesterol. 
Daarnaast doe je een inspanningstest op de fiets, waarbij een hartfilmpje ge-
maakt en beoordeeld wordt. Op basis van dit onderzoek kan de sportarts je veel 
vertellen over je conditie en belastbaarheid van je hart en of je met een gerust 
hart kunt hardlopen. 
 
Wil je meer weten? kijk dan hier:  
http://bewustsporten.nl/sportmedisch-onderzoek.html  
of bekijk de film van 2 minuten:  
https://youtu.be/hKitlkQkKhY 
 
 
 
	  
	  
Risico op plotse hartdood 
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Hardlopen is gezond, je krijgt of houdt een goede conditie, je bent vit en fataal 
en het verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Helaas overlijden elk jaar 150 - 
200 personen na of tijdens het sporten. De oorzaak van plotse hartdood is sterk 
afhankelijk van de leeftijd van de sporter: 
- bij sporters jonger dan 35 kan dit het gevolg zijn van een aangeboren hartaf-

wijking 
- sporters van 35 jaar of ouder kunnen een vernauwing van de kransslagaders 

hebben. De kransslagader voorziet het hart van bloed, als deze vernauwt is 
dan kan er onvoldoende zuurstof naar de hartspier en kan dit een hartinfarct 
veroorzaken.  

In 80% van de gevallen is plotse hartdood tijdens of vlak na het sporten het ge-
volg van een hartinfarct. Eigenlijk is sport dus niet zozeer de oorzaak van de 
acute hartdood, maar het onderliggende hart lijden. Een sportmedisch onderzoek 
met inspanningstest en hartfilmpje kan uitsluitsel bieden. Let wel…100% zeker-
heid is er helaas nooit. 
 
Hoe maak ik een afspraak 
Op www.bewustsporten.nl vul je de oranje kolom in en kies je voor de arts in 
Haarlem. Je wordt door de assistente van de sportarts teruggebeld om de defini-
tieve afspraak vast te leggen. 
	  
Kosten/Vergoedingen  
Als je aanvullend verzekert bent dan vergoedt een zorgverzekeraar de helft of 
meer. Controleer dit aan de hand van je polis en vraag het voor de zekerheid na 
bij je verzekeraar.  
Meer informatie over kosten van het sportmedisch onderzoek en vergoedingen 
van de verzekering vind je hier:  
http://bewustsporten.nl/kosten-vergoeding.html  
Een verzekeraar vergoedt alleen sportmedische onderzoeken als die zijn gedaan 
bij een Sportmedisch Adviescentrum welke is aangesloten bij de Federatie van 
Sportmedische Instellingen. SMA is dat.  
 
 
 
 
 
Basispakket 
Sportgeneeskunde is een medisch specialisme en zit vanaf 2016 in het basispak-
ket van je zorgverzekeraar, maar voor een bezoek aan de sportarts heb je wel 
een doorverwijzing nodig van je huisarts. Maar wil je een sportmedisch onder-
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zoek doen zonder doorverwijzing omdat je met een gerust hart wilt sporten en 
dan kan je rechtstreeks een afspraak maken via www.bewustsporten.nl Een 
sportmedisch onderzoek wordt alleen vergoedt indien dit is op medische indica-
tie, dus als je bent doorverwezen door de huisarts.   
 
De sportarts 
Sportgeneeskunde is een medisch specialisme en de sportarts is gespecialiseerd 
in het bewegingsapparaat van de mens, de sporter. Klachten die gerelateerd zijn 
aan sporter kunnen door de huisarts doorverwezen worden naar de sportarts. De 
sportarts kan als medisch specialist rechtstreeks doorverwijzen voor aanvullend 
onderzoek, zoals bijvoorbeeld een MRI-scan, röntgenfoto’s of bloedonderzoek. 
 
Contact 
Heb je vragen? mail dan naar  
info@bewustsporten.nl  
of bel tijdens kantooruren naar: 
023-202 303 4 
	  
Drinktips 
- drink ongeveer 1,5 keer zoveel vocht als dat je zweet verliest (circa 1 liter 

per uur) 
- drink altijd grote slokken per keer. Frequent kleine slokjes prikkelen de 

maag minder goed 
- bij een inspanning korter dan 45 minuten is drinken niet nodig, de uren vóór 

de inspanning moet je voldoende drinken zodat je voldoende vocht binnen 
hebt 

- drink in het laatste half uur voor de start ook nog  
- neem zelf drinken mee in heupflesjes, te kopen bij Runnersworld Haarlem 
- drink tijdens je loop eventueel of de daarvoor aangewezen plaatsen  

- gebruik geen zouttabletten, drink geen alcohol en koffie voor de loop 
 
 
 
 
Eten 
Als je bij een hardloopevenement langer dan een uur onderweg bent dan is het 
verstandig de avond ervoor een koolhydraatrijke maaltijd te nuttigen. Eet twee 
tot maximaal één uur voor de start nog iets kleins, bijvoorbeeld een krentenbol 
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of een banaan. De een heeft langer last van een volle maag dan de ander, dus 
probeer tijdens je training alvast uit tot hoe lang van tevoren je nog iets kunt 
eten. 
 
Kleding 
- om goed overtollige lichaamswarmte kwijt te kunnen, is de juiste kleding-

keuze van cruciaal belang  
- als het 15 graden is en je gaat een uur rennen, kleed je dan alsof het 25 gra-

den is, kleed je dus alsof het 10 graden warmer is  
- witte kleding heeft de beste weerkaatsing van warmte uit de omgeving, in 

tegenstelling tot zwarte kleding. Witte kleding heeft dus de voorkeur 
 
	  
Warming-up / cooling-down 
Bij warme omstandigheden is het niet verstandig de kerntemperatuur van je li-
chaam te veel te laten stijgen door de warming-up. Immers, hoe hoger de tem-
peratuur in de warming-up, hoe eerder deze de kritische temperatuur tijdens de 
wedstrijd bereikt. Hierdoor zal het prestatievermogen gaan afnemen. Aanpassen 
van de warming-up lijkt dus zinvol, zoals uitvoeren in de schaduw en verminde-
ren van duur en intensiteit.  
Zorg ook na afloop voor een goede cooling down, drink en eet wat om vocht, 
mineralen en koolhydraten aan te vullen en trek droge kleding aan om geen kou 
te vatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pijn tijdens of na het hardlopen 
Tijdens of na het hardlopen kan er wel eens pijn ontstaan. Dit komt regelmatig 
voor door de grote belasting van spieren, pezen, botten en gewrichten tijdens het 
hardlopen. Vaak is het lastig om een onderscheid te maken tussen een onschul-
dig pijntje dat vanzelf weer verdwijnt en een beginnende blessure. 



	  

Bewustsporten.nl	  

	  

M:06-‐27072969	  Info@bewustsporten.nl	  	  T:@bewustsporten	  Fb:Bewustsporten	  023-‐202	  303	  4	  

Als de pijn snel verdwijnt na het hardlopen en de volgende ochtend niet meer 
aanwezig is, dan kan je gerust doorgaan met lopen. Als de pijn langer aanwezig 
blijft na het lopen (de volgende ochtend nog aanwezig is) dan is het verstandig 
om de volgende trainingen aan te passen qua tijdsduur en intensiteit. Loop op 
rustig tempo de helft van wat je voorgenomen had. Loop in ieder geval nooit 
door de pijn heen! 
Is de pijn bij de volgende training nog steeds aanwezig, dan is het verstandig om 
twee trainingen over te slaan en minder belastende sportieve activiteiten (wande-
len, fietsen, zwemmen) te gaan doen. Bouw hierna het hardlopen weer rustig op. 
Bij twijfel neem je contact op met SMAHaarlem en meld je dat je van Loop-
groep03 bent. 
 
	  
Wanneer naar de sportarts van SMAHaarlem? 
Heb je vragen over blessures, over gezondheidsrisico’s of wil je weten hoe jij er 
conditioneel voorstaat. Neem dan contact op met: 
www.smahaarlem.nl 
023-525 80 80  
info@smahaarlem.nl	  


