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In the Netherlands, about 25% of all people lack sufficient daily physical activity, and about 10% do 
not exercise at all. A low level of regular physical exercise increases the risk of cardiovascular disease, 
diabetes mellitus, and osteoporosis, whereas it has a negative impact on mood, cognitive functions, 
mobility, and overall wellbeing. With increasing age these negative consequences lead to 
deterioration of mobility, jeopardizing self-maintenance and increase the chance of dependency on 
others. 
Several aspects of physical fitness components decrease during aging, such as balance, cardio-
respiratory capacity, muscle strength, strength endurance, flexibility, motor coordination, to name a 
few. Exercise programs, including those based on martial arts, have been proved to lower the chance 
of a number of negative consequences of aging. However few sports or movement arts contain a 
large variety of physical fitness components, whereas recommendations for middle-aged and elderly 
lack those exercises that contain a high degree of motor dynamics, as these are a priori considered to 
be either impossible or potentially harmful for this age category, but without any data to sustain such 
idea. Moreover, especially highly dynamical movements and motor complexes may be expected to 
improve those functions that are required to sustain the ability of executing them in the first place, 
and which decline especially with age, such as balance and motor coordination. 
Taekwondo, a Korean hard martial art, addresses a large variety of physical fitness components in its 
execution, thereby stimulating various health- and skillrelated physical fitness components. 
Potentially, therefore, Taekwondo training qualifies as an ideal and integral method of improving 
general physical fitness, thereby possibly improving markers of health. 
Therefore, we performed a study in seniors to measure the feasibility of such training program and 
the effects of Taekwondo training on balance, cognition, muscle strength, physical fitness and 
flexibility. 
  
In Chapter 1 an introduction, including background information of our study is presented.  
We conducted a literary search on the effect of hard martial arts on several physical fitness 
components such as balance, flexibility, gait, strength, cardiorespiratory function and several mental 
functions in people over forty. A computerized literature search was carried out. 
Studies were selected when they had an experimental design, the age of the study population was 
over 40 years of age, one of the interventions was a hard martial art, and when at least balance and 
cardiorespiratory functions were used as an outcome measure. 
We included four studies, with, in total, 112 participants, aged between 51 and 93 years. The 
intervention consisted of Taekwondo or Karate. Total training duration varied from 17 to 234 hours. 
All four studies reported beneficial effects, such as improvement in balance, in reaction tests, and in 
duration of single leg stance. We conclude that because of serious methodological shortcomings in 
all four studies, currently there is suggestive, but insufficient evidence, that hard martial arts practice 
improves physical fitness functions in healthy people over 40. However, considering the importance 
of such effects, and the low costs of the intervention, the potential of beneficial health effects of age-
adapted, hard martial arts training, in people over 40, warrants further study. 
  1
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In Chapter 2 we investigated in middle-aged healthy volunteers the feasibility, safety, and subjective 
experience of age-adapted Taekwondo training of one hour a week during one year.             
We used the same method in all the following chapters, consisting of a single arm intervention study 
with each participant serving as his or her own control. Our study population consisted of 24 healthy 
volunteers, ranging in age from 40 to 71 years of age. All participants were tested in the month 
before the start of the study, and as soon as possible after the last training session.                 
A questionnaire on the participants’ subjective assessment on various aspects of the program was 
filled out three months after study onset, and at its end. 
As a measure of program feasibility, we counted study dropouts and program non-compliers, and 
registered the reasons for withdrawal. To describe safety we measured and listed all training related 
injuries. Subjective assessment of training effects by participants was carried out by means of a 
questionnaire. 
In total five participants withdrew from the training program, but all 24 had baseline and final 
measurements; three withdrew because of the program content and the complexity of the 
Taekwondo exercises. 
We offered 60 sessions and allowed additional training at the trainers’ Taekwondo club. The 19 
participants who completed the study followed a median of 39 training sessions (range: 25-67). 
There were five (non-serious) training related injuries, which equals 5.7 per 1000 athlete exposures 
(AE) (confidence interval: 4-8/1000).   
Subjective benefits in the 19 study completers were on: physical fitness (9), mental fitness (5), self-
confidence (6), and mood (4). Eighteen participants adhered to the program because it was 
experienced as fun even though two of these reported persistent minor ailments as a consequence 
of training. 
We conclude that long-term age-adapted Taekwondo training is feasible in middle-aged, healthy 
persons. It can be safely executed, whereas it is experienced as fun and subjectively judged beneficial 
by most. Age-adjusted Taekwondo should be listed among the sports from which middle-aged 
people can choose to increase their physical exercise. 
  
In Chapter 3 we studied the effect of one year Taekwondo training on several aspects of balance. 
Balance deteriorates with age, and may eventually lead to falling accidents which may threaten 
independent living. As Taekwondo contains various highly dynamic movement patterns, Taekwondo 
practice may sustain or improve balance. Therefore, we investigated the effects of age-adapted of 
weekly one hour Taekwondo training during one year on various balance parameters, such as: motor 
orientation ability (primary outcome measure), postural and static balance test, single leg stance, one 
leg hop test, and a questionnaire.  
Motor orientation ability significantly increased in favor of the antero-posterior direction with a 
difference of 0.62 degrees towards anterior compared to pre-training measurement, when 
participants corrected the tilted platform rather towards the posterior direction; female gender  
being an independent outcome predictor. On postural balance measurements sway path improved in 
all 19 participants, with a median of 9.3 mm/sec (range 0.71-45.86), and sway area in 15 participants  1
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with 4.2 mm²/sec (range 17.39-1.22). Static balance improved with an average of 5.34 seconds for 
the right leg, and with almost 4 seconds for the left. Median single leg stance duration increased in 
17 participants with 5 seconds (range 1-16), and in 13 participants with 8 seconds (range 1-18). The 
average one leg hop test distance increased (not statistically significant) with 9.5 cm. The 
questionnaire reported a better ‘ability to maintain balance’ in sixteen. 
In conclusion, our data suggest that age-adapted Taekwondo training improves various aspects of 
balance control in healthy people over the age of forty. 
  
Chapter 4 relates about the effect of Taekwondo training on several aspects of cognition. Age-related 
cognitive decline is associated with increased risk of disability, dementia and death. Recent studies 
suggest improvement in cognitive speed, attention and executive functioning with physical activity. 
However, whether such improvements are activity specific is unclear. 
Therefore, we aimed to study the effect of one year age-adapted Taekwondo training on several 
cognitive functions, including reaction/ motor time, information processing speed, and working and 
executive memory, in 24 healthy volunteers over forty. 
Reaction and motor time decreased with 41.2 seconds and 18.4 seconds (p=0.004, p=0.015), 
respectively. Digit symbol coding task improved with a mean of 3.7 digits (p=0.017). Digit span, letter 
fluency, and trail making test task-completion-time all improved, but not statistically significant. The 
questionnaire reported “better” reaction time in 10 and “unchanged” in 9 of the nineteen study 
compliers.   
In conclusion, our data suggest that age-adapted Taekwondo training improves various aspects of 
cognitive function in people over 40, which may, therefore, offer a cheap, safe and enjoyable way to 
mitigate age-related cognitive decline. 
  
In Chapter 5 we studied the effects of age-adapted Taekwondo training of one hour a week, during 
one year, in 24 healthy middle-aged volunteers on hamstrings and quadriceps strength, treadmill 
run, including in units of metabolic equivalents (MET), six minute walking test, a running test, and a 
questionnaire. 
There was no significant improvement in muscle strength nor in cardio fitness, but neither was there 
a decline as expected with one year age increase. A questionnaire showed a subjective improvement 
in 30-50 percent of the compliers, and no change in the non-complier group. 
In conclusion, our data at least suggest that age-adapted Taekwondo training may stabilize cardio-
respiratory physical fitness and muscle strength in healthy people over the age of 40. 

In Chapter 6 we discuss flexibility, one of the components of physical fitness in middle-aged and 
senior adults, which is of importance for executing and sustaining motor activities in daily 
life.  Flexibility declines with age, starting at approximately 40 years.  A decrease of flexibility may 
also affect gait and lead to an increased risk of falls, whereas it may also increase the susceptibility to 
musculoskeletal injuries. 
One of the main components of Taekwondo consists in the performance of high kicks , which are  full 
range movements at high speed, requiring a high degree of flexibility for skillful performance. In this  
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study we sought to investigate whether age-adapted Taekwondo training of one hour a week during 
one year, improves flexibility in people over 40, measured using a sit and reach flexibility box and by 
measuring fingertip-to-floor distance. 
This study shows a trend of improvement in spine and pelvis flexibility in healthy volunteers over 40. 
We observed a (statistically significant) improvement in the fingertip-to-floor distance, but no change 
in the sit and reach flexibility test. More than 50% of the compliers experienced an improvement in 
flexibility, while none of them reported a deterioration. The non-compliers reported no changes. 
In conclusion, our data suggest that age-adapted Taekwondo training improves lower body flexibility 
in healthy people over the age of 40. Our findings concur with the subjective experience that when 
Taekwondo training programs are more specifically directed at flexibility improvement, improved 
flexibility will ensue. 

  
In Chapter 7 we made a short summary of this thesis and further suggest how “Sekwondo” may be 
implemented considering the currently existing infra-structure of Taekwondo training possibilities. 
Because of the potential of substantial health gain on a societal level, we conclude that Taekwondo 
practice amongst adult, middle-aged and elderly beginners should be stimulated worldwide. The 
worldwide existing infra-structure as currently endorsed by Kukkiwon may well serve such activity. 
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In Nederland, heeft circa 25% van de bevolking onvoldoende dagelijkse lichaamsbeweging en circa 
10% sport zelfs helemaal niet. Te weinig regelmatig fysiek inspannen verhoogt de kans op 
cardiovasculaire ziektes, diabetes mellitus en osteoporose, en daarbij heeft het ook een negatief 
effect op de stemming, cognitieve functies, mobiliteit en algeheel welbevinden. Met het toenemen 
van de leeftijd, leiden deze negatieve consequenties tot een achteruitgang van mobiliteit, waardoor 
de zelfstandigheid in het gedrang komt en de kans op afhankelijkheid van anderen verhoogt. 
Meerdere aspecten van fysieke gesteldheid verslechteren bij het ouder worden, zoals bijvoorbeeld 
balans, spierkracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en motore coördinatie.  
Van sportprogramma’s, gebaseerd op vechtsporten, is bewezen dat ze de kans op meerdere 
negatieve consequenties van het ouder worden, verlagen. Echter maar weinig sporten of 
sportoefeningen bevatten een grote verscheidenheid van de verschillende fysieke componenten 
zoals hierboven beschreven. Hierbij is het ook nog zo dat de meeste sportoefeningen voor mensen 
van de middelbare leeftijd en ouderen geen oefeningen bevatten met een hoge mate van motore 
dynamiek, aangezien tevoren gedacht wordt dat deze niet mogelijk of zelf schadelijk zijn voor deze 
leeftijdscategorie, dit echter zonder enkele data om deze gedachte te ondersteunen. Bovendien 
wordt met name van zeer dynamische bewegingen en motore complexen verwacht dat ze de 
functies verbeteren die nodig zijn om deze te blijven uitvoeren in de eerste plaats en deze nemen 
ook af bij het ouder worden, zoals bijvoorbeeld balans en motore coördinatie. 
Taekwondo, een Koreaanse hard martial art (harde gevechtssport), bestaat uit een grote 
verscheidenheid van deze fysieke componenten, hierdoor stimuleer je verschillende gezondheids- en 
niveau-afhankelijke fysieke componenten. Mogelijk dat Taekwondotraining hierdoor  een ideale en 
integrale methode voor het verbeteren van de algehele fysieke gesteldheid is, en daardoor mogelijk 
ook gezondheidsmarkers verbetert. 
Hierom hebben we een studie in senioren verricht, om de haalbaarheid van een dergelijk 
trainingsprogramma te bekijken, als ook de effecten van Taekwondotraining op balans, cognitie, 
spierkracht, conditie en flexibiliteit. 
  
In Hoofdstuk 1 wordt een introductie met achtergrondinformatie over onze studie behandeld. We 
hebben een literatuuronderzoek naar het effect van harde gevechtssporten op verschillende fysieke 
gesteldheid componenten verricht, zoals balans, flexibiliteit, gang(spoor), cardiorespiratoire functie 
en meerdere mentale functies in mensen van 40 jaar of ouder. Een geautomatiseerd 
literatuuronderzoek werd uitgevoerd.  
Studies die geïncludeerd werden hadden de volgende inclusiecriteria: een experimentele opzet, een 
leeftijd van de studiepopulatie van 40 jaar of ouder, een  van de interventies betrof een harde 
gevechtssport en met als uitkomstmaat in ieder geval balans of cardiorespiratoire functies. 
We hebben 4 studies geïncludeerd, met in totaal 112 deelnemers, met een leeftijd tussen de 51 en 
93 jaar oud. De interventie bestond uit Taekwondo of Karate. De totale trainingsduur wisselde tussen 
de 17 en 234 uur. Elk van deze studies beschreef meerdere gunstige effecten, zoals verbetering in 
balans, reactietesten en in een langere duur van de monopedaal stand (het staan op één been). Onze 
conclusie is dat er door ernstige methodologische tekortkomingen in alle vier de studies, op dit  1

0
8



400035-L-bw-vanDijk400035-L-bw-vanDijk400035-L-bw-vanDijk400035-L-bw-vanDijk

 

moment suggestief maar niet overtuigend bewijs is, dat het beoefenen van een harde gevechtssport 
door gezonde 40-plussers fysieke gesteldheid functies verbeteren. Echter, gezien de betekenis van 
zulke effecten, met daarbij de lage kosten van de interventie in acht nemend, is verder onderzoek 
naar de mogelijkheden van de positieve gezondheidseffecten van leeftijd-geadapteerde, training in 
harde gevechtssport bij mensen boven de 40 jaar zeker nodig. 
 
In Hoofdstuk 2 onderzoeken we of leeftijd-geadapteerde Taekwondotraining bestaand uit 1 uur per 
week gedurende één jaar, in middelbare gezonde vrijwilligers, mogelijk en veilig is en daarbij 
bekijken we de subjectieve ervaring van de deelnemers.           
We gebruikten dezelfde methode als in de volgende hoofdstukken, bestaande uit een enkele arm 
interventiestudie waarbij elke deelnemer als eigen controle fungeerde.  Onze studiepopulatie 
bestond uit 24 gezonde vrijwilligers, met een leeftijd van 40 tot 71 jaar. Alle deelnemers werden in 
de maand voor de start van de studie gemeten en zo snel mogelijk na de laatste trainingssessie.          
Een vragenlijst over de deelnemers’ subjectieve beoordeling van verschillende aspecten van het 
programma werd 3 maanden na start van de studie en aan het einde afgenomen. 
Als een maat van haalbaarheid van het programma bekeken we de studieafvallers (non-compliers) en 
registreerden we de reden van terugtrekking. Om veiligheid te beschrijven, maten we en 
bestudeerden we alle training-gerelateerde letsels. Subjectieve beoordeling van de effecten van de 
training door de deelnemers werd onderzocht middels een vragenlijst. 
In totaal stopten er 5 deelnemers met het trainingsprogramma, echter alle 24 deelnemers hebben 
alle voor- en nametingen ondergaan; drie stopten wegens de inhoud van het programma en de 
complexiteit van de Taekwondo-oefeningen.  
We hebben 60 trainingssessies gegeven en men kon nog additionele training bij de trainers 
Taekwondoclub volgen. De 19 deelnemers die de studie hebben afgemaakt volgden een mediaan van 
39 trainingssessies (radius: 25-67). Er waren vijf (niet ernstige) training-gerelateerde letsels, dit komt 
overeen met 5,7 per 1000 athlete exposures (atleet blootstellingen) (betrouwbaarheidsinterval: 
4,8/1000). 
Subjectieve verbetering van de 19 deelnemers die de studie afmaakten waren: fysieke fitheid (9), 
mentale fitheid (5), zelfvertrouwen (6) en stemming (4). Achttien deelnemers bleven deelnemen aan 
het programma omdat ze het leuk vonden, dit alhoewel twee van hen kleine kwaaltjes ervoeren door 
de training. 
Wij concluderen dat langdurige leeftijd-geadapteerde Taekwondotraining haalbaar is in middelbare 
gezonde personen. Het kan veilig uitgevoerd worden en wordt ervaren als leuk met subjectieve 
verbetering op meerdere niveaus door de meeste deelnemers. Leeftijd-geadapteerde Taekwondo 
zou gemeld moeten staan tussen de sporten waaruit mensen van middelbare leeftijd kunnen kiezen 
om meer lichaamsbeweging te krijgen. 
 
In Hoofdstuk 3 onderzochten we het effect van een jaar Taekwondotraining op meerdere aspecten 
van balans. Balans verslechtert naarmate we ouder worden en kan uiteindelijk tot valincidenten 
leiden, waardoor zelfstandig wonen bedreigd kan worden. Aangezien Taekwondo bestaat uit zeer  1

0
9



400035-L-bw-vanDijk400035-L-bw-vanDijk400035-L-bw-vanDijk400035-L-bw-vanDijk

 

dynamische bewegingspatronen, zou Taekwondotraining balans gelijk houden dan wel verbeteren. 
Hierom onderzochten we de effecten van leeftijd-geadapteerde  Taekwondotraining, één uur per 
week, gedurende één jaar op verschillende balansparameters, zoals: motor orientation ability 
(motore oriëntatie) (primaire uitkomstmaat), houdings- en statische balans test, monopedaalstand, 
one leg hop test (een been hop test) en een vragenlijst. 
Motor orientation ability verbeterde significant met een correctie naar de voor achterwaartse 
richting, met een verschil van 0,62 graden in voorwaartse richting, dit in vergelijking met de 
voormetingen waarbij de deelnemers het gekantelde platform in achterwaartse richting 
corrigeerden; met hierbij het vrouwelijk geslacht als onafhankelijke uitkomstvoorspeller. In posturele 
balansmetingen verbeterde de sway path (zwaai pad) in alle 19 deelnemers, met een mediaan van 
9,3 mm/sec (radius 0,71-45,86) en sway area (zwaai gebied) verbeterde in 15 deelnemers met 4,2 
mm²/sec (radius 17.39-1.22). Statische balans verbeterde met een gemiddelde van 5,34 secondes 
voor het rechter been en met bijna 4 secondes voor het linker been. De mediane monopedaal stand 
duur verlengde in 17 deelnemers met 5 secondes (radius 1-16) en in 13 deelnemers met 8 secondes 
(radius 1-18).  De gemiddelde one leg hop test afstand verlengde (niet statistisch significant) met 9,5 
cm. De vragenlijst toonde een betere ‘mogelijkheid tot balans houden’ in 16 deelnemers. 
Concluderend, geeft onze data aan dat leeftijd-geadapteerde Taekwondotraining meerdere aspecten 
van balanscontrole in gezonde 40-plussers verbetert. 
 
Hoofdstuk 4 gaat over het effect van Taekwondotraining op meerdere aspecten van cognitie. 
Leeftijd-gerelateerde cognitieve achteruitgang is geassocieerd met een verhoogd risico op 
onbekwaamheid, dementie en overlijden. Recente studies lijken een verbetering in cognitieve 
snelheid, aandacht en executieve functies te laten zien door lichamelijke activiteit. Het is echter 
onduidelijk of deze verbeteringen activiteit specifiek zijn. 
Hierom was ons doel om het effect van een jaar lang leeftijd-geadapteerde Taekwondotraining te 
bestuderen op het gebied van verschillende cognitieve functies, waaronder reactie- en motortijd, 
informatieverwerking snelheid en het werk- en executieve geheugen, in 24 gezonde 40-plussers. 
Reactie- en motortijd verminderde met 41,2 secondes en 18,4 secondes (p=0,004 en p=0,015) 
respectievelijk. De cijfersymbool-codeertaak  verbeterde met een gemiddelde van 3,7 cijfers 
(p=0,017). Digit span (cijferreeks), letter fluency (letter vlotheid) en trail making test (letter- en cijfer 
verbind test) verbeterden, echter niet statistisch significant. De vragenlijst toonde een “betere” 
reactietijd in 10 deelnemers en “onveranderd” in 9 van de 19 deelnemers. 
Concluderend, suggereren onze data dat leeftijd-geadapteerde Taekwondotraining verschillende 
cognitieve functies verbetert in mensen boven de 40 jaar, hierom kan dit een goedkope, veilige en 
leuke manier zijn om leeftijdsafhankelijke cognitieve achteruitgang tegen te gaan. 
 
 In Hoofdstuk 5 bestudeerden we de effecten van leeftijd-gerelateerde Taekwondotraining van 1 uur 
per week, gedurende één jaar, in gezonde middelbare vrijwilligers op hamstrings- en quadriceps-
kracht, hardlopen op de loopband, hierbij ook units of metabolic equivalents (MET; eenheden van 
metabole equivalenten), zes minuten looptest, een hardlooptest en een vragenlijst.  1
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Er was geen significante verbetering in spierkracht en in cardiale fitheid, er was echter ook geen 
verslechtering zoals verwacht bij een jaar ouder worden. De vragenlijst toonde een subjectieve 
verbetering in 30-50% van de compliers (deelnemers die het hele jaar hebben meegedaan) en geen 
verandering in de non-complier groep. 
Concluderend geeft onze data aan dat leeftijd-geadapteerde Taekwondotraining de 
cardiorespiratoire fysieke fitheid en sperkracht in gezonde mensen boven de 40 jaar stabiliseert. 
 
In Hoofdstuk 6 bekijken we flexibiliteit, een van de componenten van fysieke fitheid in middelbare 
en oudere volwassenen, welke belangrijk is voor het uitvoeren en onderhouden van motore 
activiteiten in het dagelijkse leven. Flexibiliteit neemt af naarmate we ouder worden, beginnend 
vanaf de leeftijd van ongeveer 40 jaar. Een afname van flexibiliteit kan ook de gang beïnvloeden en 
leiden tot een verhoogd valrisico, met daarbij ook een verhoogde kans op letsels van het 
bewegingsapparaat. 
Een van de hoofdcomponenten van Taekwondo bestaat uit het uitvoeren van hoge schoppen, dit zijn 
volledig circulaire bewegingen met hoge snelheid, waarvoor je ter uitvoering een hoge mate van 
flexibiliteit nodig hebt. In deze studie onderzochten we of leeftijd-geadapteerde Taekwondotraining 
van 1 uur per week gedurende een jaar, de flexibiliteit in 40-plussers verbetert, met als maten zit- en 
reik flexibiliteit en de vingertop tot vloer afstand.  
Deze studie toont een trend van verbetering in wervel- en bekkenflexibiliteit in gezonde vrijwilligers 
boven de 40 jaar. We observeerden een (statistisch significante) verbetering in de vingertop tot vloer 
afstand, maar geen verandering in de zit en reik flexibiliteit test. Meer dan 50% van de compliers 
bemerkte een verbetering in flexibiliteit, en geen van hen rapporteerde een achteruitgang. De non-
compliers bemerkten geen veranderingen. 
Concluderend, lijkt onze data te zeggen dat leeftijd-geadapteerde Taekwondotraining de 
onderlichaamflexibiliteit verbetert in gezonde mensen boven de  40. Onze bevindingen passen bij de 
subjectieve belevenis dat wanneer Taekwondo trainingsprogramma’s meer specifiek gericht zijn of 
verbetering van flexibiliteit, deze ook zal verbeteren. 
 
In Hoofdstuk 7 hebben we een korte samenvatting van dit proefschrift gemaakt en bespreken we 
verder hoe “Sekwondo” in de huidige infrastructuur van Taekwondotraining geïmplementeerd kan 
worden. Gezien de potentiele duidelijke gezondheidswinst op maatschappelijk niveau, concluderen 
we dat Taekwondobeoefening in volwassen, middelbare en oudere beginners wereldwijd 
gestimuleerd zou moeten worden. De reeds bestaande wereldwijde infrastructuur, ondersteund 
door Kukkiwon, zou zo een activiteit goed kunnen ondersteunen. 
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