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Update

Wij stellen ons voor

Interview

Inmiddels doen 76 van de
120 personen mee met het
Sporten Versterkt
onderzoek. Nog een paar
maandjes te gaan om het
beoogd aantal binnen te
halen, ons doel voor 2022!
Help je mee?

Verschillende therapeuten en
onderzoekers werken voor het
Sporten Versterkt onderzoek. In
elke nieuwsbrief zullen we ons
uitgebreider voorstellen zodat je
ons leert kennen. Vandaag maak
je kennis met dr. Ben Wijnen. Ben
werkt als gezondheidseconoom
voor het Trimbos Instituut en als
onderzoeker voor het Maastricht
Universitair Medisch Centrum.

Het is winter, een van de
moeilijkste tijden om te
sporten. We hebben voor jullie
wintersport inspiratie op
gedaan en gesproken met Levi
Houkes. Levi is een van de
beste ijshockeyspelers uit
Nederland en sinds dit jaar
trainer bij de Tilburg Trappers.
Lees vandaag waarom juist
ook wintersport leuk kan zijn!

SPORTEN VERSTERKT WINT POSTERPRIJS
Afgelopen November vond het jaarlijks congres plaats van het Nederlandse Kenniscentrum Angst, Dwang,
Trauma en Depressie (NedKAD). Niet alleen hebben interessante sprekers over hun onderzoek verteld,
maar werden workshops georganiseerd waarbij theorie en praktijk samenkwamen. Ook het Sporten
Versterkt onderzoek was vertegenwoordigd met een poster over de pilootstudie. Deze studie is in 2017
opgezet door drie klinisch psychologen in opleiding en heeft gekeken naar de haalbaarheid en
werkzaamheid van sporten net voor de (groep) cognitieve gedragstherapie. De studie is verkozen door het
publiek als beste poster. Ben je benieuwd naar de poster? Kijk dan hier:
https://nedkad.nl/nieuws/posterprijs-bij-nedkad-conferentie-naar-onderzoek-sporten-versterkt/
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Een deel van de voorbeeldtekst
in dit document geeft de naam
aan van de stijl die is
toegepast. Tik op een van de
tijdelijke aanduidingen
(bijvoorbeeld deze) en begin te
typen om meteen aan de slag te
gaan
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Wij stellen ons voor:
Ben Wijnen
Gezondheidseconoom en onderzoeker

Ben werkt als gezondheidseconoom en senior
onderzoeker bij het Trimbos Instituut en het
Maastricht Universitair Medisch Centrum.
Als gezondheidseconoom ben ik
geïnteresseerd in het verbeteren van de zorg
op een manier waarop de zorg betaalbaar kan
blijven. Daarom kijk ik of gemaakte kosten
opwegen tegen de gezondheidsbaten. Sporten
is natuurlijk een hele mooie manier om op een
betaalbare manier te zorgen dat mensen beter
in hun vel komen te zitten. Sporten hoeft
immers niet veel te kosten en kan op veel
verschillende manieren worden gedaan. Het is
daarom dat ik met veel plezier betrokken ben
bij dit project.

“HET IS BELANGRIJK OM TE
KIJKEN HOE WE DE ZORG
KUNNEN VERBETEREN ZONDER
DAT WE ALS SAMENLEVING
ENORM VEEL MOETEN GAAN
BETALEN. IK DENK DAT HET
SPORTEN VERSTERKT ONDERZOEK
DAAR EEN HELE MOOIE
BIJDRAGE AAN KAN LEVEREN.
HET PRATEN OVER KOSTEN
BINNEN DE GEZONDHEIDSZORG
IS DAAROM NIET IMMOREEL,
MAAR EEN NOODZAKELIJK
KWAAD”.

Ik hoop dat we de kennis uit dit project kunnen
gaan inzetten om mensen te helpen te gaan
en blijven sporten en zo zelf iets tegen hun
depressieve klachten te doen.
Zelf sport ik ook graag. Ik tennis het hele jaar
door en in de lente, zomer, en herfst ga ik
graag naar het strand om te kitesurfen.
Daarnaast zoek ik af en toe zonnige
bestemmingen op met veel wind om een week
lang te kitesurfen op een mooie bestemming.
Naast tennissen en kitesurfen doe ik aan
fitness maar omdat ik dat wat eentonig vind,
schiet het er soms nog wel eens bij in!

Geraadpleegd op https://nl.pinterest.com/pin/552465079276170291/
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Wie kent het niet? In de winter hebben we vaak minder motivatie om te sporten. Maar
er bestaan ook hele leuke wintersporten. We hebben met ijshockey topsporter Levi
Houkes gesproken. Levi staat sinds zijn 5de op het ijs, is met de Tilburg Trappers
twee keer kampioen geworden en in 2021 beroepen tot meest waardevolle speler
van Nederland. Maar ook een topsporter kan het soms moeilijk vinden om te
sporten….
Levi, je bent een jaar geleden gestopt als speler. Wat was hiervoor de reden?
Door corona mochten we niet meer trainen en zo’n 1,5 jaar geen wedstrijd spelen. Dat vond ik heel
lastig. Het was de eerste keer sinds 25 jaar dat ik niet op het ijs stond. Ik zat helemaal niet lekker in
mijn vel. Ik was overdag heel moe, prikkelbaar, chagrijnig, at slecht en ook had ik geen motivatie om
in mijn eentje naar de sportschool te gaan. Hiervoor heb ik toch een groep nodig en iemand die mij
begeleidt. Ik wil niet zelf na moeten denken wat ik ga doen. Wat eigenlijk grappig is, omdat ik nu zelf
trainer ben. Maar gelukkig voelde ik op gegeven moment weer beter en probeerde ik andere sporten
uit. Toch was ik niet meer fit toen het nieuwe seizoen begon en ik wist ook niet of ik het nog een
keer kon opbrengen. Gezien ik naast het ijshockeyen ook een eigen bedrijf en een gezin heb. Dus
toen besloot ik om te stoppen op de hoogste punt van mijn carrière. Maar tot op heden ben ik nog
steeds verbonden met de sport, maar dan als trainer voor de jonge talenten van de Tilburg Trappers.
Hoe bevalt dat?
Ik haal er veel voldoening uit. Het is leuk, omdat het jongvolwassenen zijn die je ook nog in hun
persoonlijke groei verder kunt helpen. Ik weet waar zij tegen aan lopen en ik had vroeger altijd veel
steun van mijn ouders op dit soort momenten. Nu geef ik dat graag door. Maar ook merkte ik dat ik
zelf nog een andere sport moest zoeken. Daarom ben ik sinds kort begonnen aan boksen om mijzelf
fit te houden en omdat het heel leuk is. Ik heb ook wat dingen moeten proberen. Denk aan
mountainbiken of fitnessen. Het werkt voor mij juist motiverend als ik er plezier in heb. Ook CrossFit
vind ik leuk in groepsverband. Op deze manier haal je motivatie uit anderen en kan je lekker kletsen.
Wat zou je de Sporten Versterkt deelnemers mee willen geven?
Als buitenstander is het altijd moeilijk om advies te geven. Mijn moeder was depressief toen ik nog
jong was. Dat was heel lastig, omdat ik het niet goed begreep. Ook mijn beste vriend heeft in een
depressie gezeten, maar is nu gelukkig weer hersteld. Wat ik wel mee zou willen geven is dat het
heel goed is dat jullie meedoen aan zo’n onderzoek. Daarom geef ik ook graag wat cadeautjes weg
die uitgeloot zullen gaan worden. Houd je mail in de gaten! En mocht je sporten willen oppakken
dan blijf iets zoeken waar je echt voldoening uithaalt, iets wat je leuk vindt en wat een houvast is
voor je wanneer het zwaar is. Neem dan ook de tijd om de goede sport te vinden en ga eens wat
verschillende sporten proberen. Uiteindelijk zal je vast iets vinden wat je leuk vindt.

Geraadpleegd op https://indebuurt.nl/nijmegen/nijmegenaren/nijmegenaar-van-de-week/ijshockeyer-levi-houkes-ik-kon-in-australi-spelen-maar-blijf-lekker-innijmegen~61901/
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