
“Monitoren van belasting” 
Praktische tips en demo over het monitoren en veldtesten van fysieke 
belasting met verschillende tools 
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Interne versus externe belasting 

Interne 
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Individuele 
kenmerken 
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effecten 
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Overview 

• Trainingsproces vs. trainingsuitkomsten 
• Periodisering 

 
• Monitoring vs. prestatietesten 

• Aanpassingen d.m.v. trainingsprogramma’s 
 

 



Aandachtspunten veldtesten 

• Standaardisering 
 
• Periode voor de test 

• Geen intensieve arbeid 48 uur van tevoren 
• Cafeïne 
• Periodisering 

 
• Gebruik van EMH / EMI 

 
 



Gebruik EMI bij trainingsmonitoring 

• Subjectieve maat 
 

• Belangrijkste variabelen voor bepalen hoogte: 
• Spierpijn 
• Ademhaling 
• Hartfrequentie 

 
 



Nuttige manieren EMI toe te passen: 

• Monitoren belasting atleten tegenover 
geplande belasting 

• Afwisselen zware met lichte trainingen 
• Detectie atleten die niet met training om 

kunnen gaan 
• Monitoren belasting verschillende groepen 

binnen een team 
• Monitoren belasting bij rehabilitatie 

 
• Coutts et al., 2004 

 



Interval Shuttle Run Test 



Protocol 



Interval Shuttle Run Test 

• Maximaal 
• Prestatietest 
• Zware belasting voor atleten 

 
• Submaximaal 

• Trainingsmonitoring 
• Lagere belasting dan maximale ISRT 
• Minimaal op 70% van een maximale ISRT 

 



Hartslag voor monitoren TL 

• Dagelijkse variatie in (rust)hartslag 2-4 slagen 
per minuut 
 

• Interpretatie prestatietest rekening houden 
met dagelijkse variatie 
 

• TRIMP (verschillende varianten) 
 

• Hartslag herstel (na prestatietest) 
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Agility test 

Gwennyth Spruijtenburg 
Daan Bruisten 



Agility test 

• Wendbaarheid 
• Acceleraties en richtingsveranderingen 
• Reactie op stimulus 

 
• Belangrijke prestatiemaat in verschillende 

teamsporten 
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Trainingsproces/-uitkomst 
 



EMI/EMH 
 



EMI/EMH 
 



Hoe vaak monitoring/prestatietesten 
• Amateur: 

• Enkele prestatietesten: voor en na de voorbereidingsperiode, voor 
en na de winterstop 

• Bij verminderde prestatie: korte periode monitoren met EMH en EMI 
 

• Topamateur 
• Idem plus in de voorbereidingsperiode alle spelers monitoren met 

EMH en EMI, daarna als er specifieke aanleiding is 
 

• Professioneel 
• 4- tot 6-wekelijks submaximale prestatietesten 
• Alle trainingen EMH en EMI, HF en GPS monitoring 
• Maandelijkse afname REST-Q, om stress- herstelbronnen buiten het 

voetbalveld in beeld te krijgen 
 

Bron: Brink & Frencken, 2014, Trainingsmonitoring in het voetbal, Sportgericht 
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