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Velen van u hebben pas de online vragenlijst van het Marikenloop Gezondheidsonderzoek 

ingevuld. Dit heeft unieke inzichten geleverd over de gezondheid en het beweegpatroon van 

deelneemsters aan de Marikenloop. In deze nieuwsbrief leest u de resultaten van de eerste 

250 ingevulde vragenlijsten.  

Deelneemsters 

De gemiddelde leeftijd is 41 jaar. Iets meer dan 40% van de respondenten neemt voor de 

eerste keer deel aan de Marikenloop. De overige vrouwen hebben al 1 tot 12 keer eerder 

meegedaan. Gemiddeld genomen loopt iedereen al 5 tot 6 jaar hard.  

Motieven deelname Marikenloop 

Wat beweegt vrouwen om deel te nemen aan de Marikenloop? ‘Plezier’ staat met stip op 

nummer 1, gevolgd door ‘ontspanning’ op de 2e plaats en ‘de sfeer’ op plaats 3. Ook het 

belang voor de gezondheid scoort hoog. Volgens sportsociologen nemen ook steeds meer 

vrouwen deel aan hardloopevenementen vanwege ‘modieuze kleding’ en het ontbreken van 

een duidelijk wedstrijdelement. Dit vinden wij echter niet terug in onze resultaten. Het 

overgrote deel van alle respondenten geeft aan dat de optie ‘trendy’ geen belangrijke 

drijfveer is voor deelname aan de Marikenloop. Daarnaast willen zij wel degelijk een 

wedstrijdelement zien, aangezien prestatie als een belangrijke drijfveer wordt aangewezen.    

Algemene gezondheid 

Zeker 90% van de respondenten beschouwt hun eigen gezondheid als goed tot zeer goed, 

wat resulteerde in een 8,0 als gemiddeld rapportcijfer voor de gezondheid.  

Om de algemene gezondheid objectief te bepalen wordt vaak de buikomvang en de Body 

Mass Index (BMI) bepaald. Met een gemiddelde BMI van rond de 23, ligt de groep 

respondenten goed onder de norm voor overgewicht (BMI >25). Toch heeft 1 op de 5 

vrouwen een te hoog BMI. Dit percentage ligt echter wel lager dan het landelijke gemiddelde 

van 50%.  

Wij hebben ook gevraagd naar de buikomvang. Uit de gegevens blijkt dat 16% van de 

respondenten boven de norm zit van 88 cm.  Een te grote buikomvang geeft onder andere 

een verhoogd risico op diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaat ziekten.  

Een ander aspect van de algemene gezondheid is de mate van bewegen. De Nederlandse 

Norm Gezond Bewegen (NNGB) stelt dat volwassen op ten minste 5 dagen per week een half 

uur matig tot zwaar intensief moeten bewegen. Voldoen aan deze norm zorgt ervoor dat  
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men een goede gezondheid behoudt, zowel op de korte termijn als de lange termijn. Van de 

groep respondenten voldoet 67% aan deze NNGB. Dit is hoger dan het landelijke 

gemiddelde, aangezien in Nederland maar 58% voldoet aan de beweegnorm. Dit geeft aan 

dat deelneemsters aan de Marikenloop actiever zijn dan de gemiddelde Nederlander.:  
 

Blessures 

31% van de deelneemsters meldt in het 

afgelopen jaar een blessure op gelopen 

te hebben tijdens sporten of hardlopen. 

In Figuur 1 is het percentage blessures 

opgesplitst naar verschillende lokalisaties 

van het lichaam. Te zien is dat blessures 

aan de knie en enkel het meest 

voorkomend zijn. Van deze blessures 

heeft voor de helft te maken met 

verzwikking, bandletsel of overbelasting, 

een derde met letsel aan een pees en tien 

procent betreft een spierblessure.  

Verschillen tussen loopsters van de 5 km en de 10 km 

Een derde gaat deelnemen aan de 

10km. Zij zijn gemiddeld 1,5 jaar 

jonger dan de 5km lopers. Met een 

gemiddeld BMI van 22,8 komen zij één 

punt lager uit dan de 5km loopsters: 

BMI =23,8. Dit komt neer op een 

verschil van 3kg in lichaamsgewicht, 

waarbij wij uitgaan van een 

gemiddelde lengte van 170 cm. De 

verschillen wat betreft trainingsarbeid 

kunt u zien in Figuur 2. 

Conclusie 

Al met al kunnen wij stellen dat de groep respondenten in goede gezondheid verkeert met 

veel gezondheidsvoordeel dankzij het hardlopen. Ook in de komende jaren zullen wij door 

middel van het volgen van de hardlopers deze gezondheidseffecten blijven onderzoeken.   

Figuur 2. Verschil in aantal jaar ervaring en aantal km getraind 

tussen deelnemers aan de 5km en 10km. 

Figuur 1. Verdeling van blessures voor verschillende 

lichaamsdelen. 


