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Inleiding 

 

In onze huidige maatschappij wordt het ‘waarom’ steeds belangrijker, zo ook in het uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek. Hoe gemakkelijk het vroeger was om een omstreden onderzoek op te 

starten, hoe moeilijk het nu is om enig onderzoek op te starten. 

Hierdoor eindigt het promotietraject niet alleen met de mooie term ‘valorisatie’ maar het is hier ook 

mee begonnen. De eerste stap tot dit boekje was namelijk het maken van een protocol ter 

beoordeling van de Medische Ethische Commissie, of zoals mooi afgekort het MEC.  

Deze eerste en zeer uitgebreide stap laat je eigenlijk al meteen nadenken over de valorisatie in de 

breedste zin van het woord. Een van de eerste twee onderwerpen is dan ook de lasten en risico’s die 

het onderzoek voor de mogelijke deelnemers zal brengen. In dit protocol hebben we dan ook tot in 

detail besproken hoeveel tijd een deelnemer voor elke afzonderlijke keuring voor de start van ons 

onderzoek kwijt zal zijn, wat de risico’s van de betreffende keuring is, welke testen ze moeten 

doormaken, hoe lang dit zal duren en ga zo maar door. 

Daarnaast hebben we uiteraard ook uitgebreid besproken wat het voordeel is voor de deelnemers en 

hopelijk ook voor andere mensen in de toekomst. Ook door het hele proefschrift heen wordt dit 

meerdere keren genoemd. In dit hoofdstuk, zal dit alles naar aanleiding van 5 opgestelde vragen nog 

eens uitgebreid besproken worden. 

 

Relevantie 

Wat is de maatschappelijk (en/of economische) relevantie van de onderzoekresultaten? 

 

Zoals bekend is er na de tweede wereldoorlog een zogenoemde babyboom geweest. Dit houdt in dat 

er rond de jaren 50 van de vorige eeuw, toen de economische tijden weer verbeterden, in 

verhouding zeer veel baby’s geboren zijn. Deze generatie bereikt nu de pensioengerechtigde leeftijd 

en komt dus in de leeftijd 65-plus. Dit proces wordt ook wel de vergijzing van de maatschappij 

genoemd. Hierdoor krijg je plots een grote groep ouderen die niet meer bijdragen in de financiën en 

daar boven op ook nog de kans hebben op hoge kosten in de gezondheidzorg.   

Eén van de belangrijkste redenen van acute opnames in het ziekenhuis bij ouderen is helaas nog  1
1
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steeds valincidenten, uiteenlopend van een klein trauma tot een gebroken heup met een operatie, 

langdurige opname en uiteindelijk ook langdurig revalideren als gevolg. Zoals ik reeds in dit 

proefschrift beschreven heb, is balans of evenwicht een zeer complex proces. Het bestaat uit 

meerdere functionele systemen, waaronder het somatosensore, visuele, vestibulaire en cerebellaire 

systeem, dit in combinatie met het perifere neuromusculaire systeem. Naarmate we verouderen 

gaan deze systemen gestaag achteruit, wat uiteindelijk zal leiden tot een grotere kans op 

valincidenten en eventueel zelfs een bedreiging voor zelfstandig wonen zal vormen. Deze studie 

heeft bewezen dat meerdere aspecten in balans verbeteren waardoor wij verwachten dat het risico 

op vallen hopelijk vermindert. Verder lijkt het ook dat als men toch het evenwicht verliest men beter 

kan compenseren doordat het evenwicht na Taekwondotraining gecorrigeerd wordt vanuit de 

voorvoet, zoals jongeren over het algemeen doen. Hierdoor zou je dus als gevolg van 

Taekwondotraining in het geval van vallen, handhaving van het evenwicht, naar voren corrigeren 

waardoor de kans op een ernstige val afneemt.  

Hierdoor hopen wij dus op een dubbel effect van Taekwondotraining, namelijk dat ouderen doordat 

ze minder ernstig en minder vaak vallen, ook minder vaak opgenomen dienen te worden in het 

ziekenhuis en zo dus de dure opnamekosten aanzienlijk verlagen en als tweede dat ze langer 

zelfstandig thuis zullen kunnen functioneren. Dit aangezien balans in veel algemeen dagelijkse 

activiteiten zeer belangrijk is, waarvan de meest voorkomende, bijvoorbeeld het aankleden betreft. 

Dit ook in relatie met ons deel van de studie waarbij gebleken is dat Taekwondotraining er voor zorgt 

dat de kracht en cardiorespiratoire fitheid op zijn minst stabiel blijft, zo niet verbetert. 

Als we dan verder kijken naar een van de andere gevolgen van vergrijzing, namelijk de toename van 
het aantal personen met een MCI (mild cognitive impairment) dan wel in ernstigere zin een 
dementie, kunnen we ook hier concluderen dat Taekwondotraining hier een positieve en belangrijke 
invloed op heeft.  Hierbij zeggende dat er op dit moment nog weinig oplossingen zijn voor dit 
probleem, de mogelijkheden die er zijn zoals bijvoorbeeld dagopvang dan wel opname in een 
verpleegtehuis zijn dan ook nog zeer kostbaar. Een andere oplossing is farmaceutisch en ook dit 
heeft een hoog kostenplaatje en staat nog maar in de kinderschoenen. Wij denken dus dat 
Taekwondotraining een manier is om leeftijd-gerelateerd cognitief verval te verminderen op een 
goedkope, veilige en leuke manier. 

 

Doelgroepen 

Voor wie buiten de wetenschap zijn de onderzoekresultaten interessant en waarom? 
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Dit is een simpel en eigenlijk ook kort te beantwoorden vraag. Het is voor ons allemaal interessant en 
van belang, aangezien we (hopen) allemaal ouder (te) zullen worden en dit hoezeer we het ook 
proberen tegen te gaan beperkingen met zich meebrengt. Eigenlijk al na ons dertigste levensjaar 
gaan meerdere lichaamsfuncties langzaam maar uiteindelijk gestaag achteruit, variërend per 
persoon. Bijvoorbeeld bij vrouwen meer dan bij mannen, worden de botten steeds brozer en 
verhoogt de kans op breuken al bij een klein trauma. Zoals eerder ook al genoemd, vermindert ons 
evenwicht, bij meer dan 30 % van de 65-plussers is het vestibulaire systeem significant verslechterd, 
met inherent hieraan ook een verhoogde kans op vallen.  

Uiteraard zijn er ook andere sporten en andere manieren om dit tegen te gaan dan wel op te vangen. 
Helaas zijn echter de populairdere bio-energetische sporten, zoals bijvoorbeeld hardlopen en 
zwemmen duidelijk minder effectief op het gebied van balans als ook cognitie. En zoals bewezen in 
dit proefschrift is een leeftijd-geadapteerde Taekwondo training niet alleen erg leuk maar ook een 
stuk veiliger dan de meest gangbare sporten. De resultaten zijn  derhalve van belang voor iedereen 
ouder dan 40 jaar, maar ook voor de vele Taekwondo-schoolhouders die moeten overwegen 
Taekwondolessen voor volwassen en oudere beginners te gaan verzorgen. Niet alleen zij, maar de 
gehele Taekwondo-organisatie zal Taekwondo voor de genoemde doelgroep in hun 
beleidsvoornemens moeten gaan opnemen, en dit Taekwondo onderdeel tot een regulier onderdeel 
van de sport moeten maken, inclusief het mogelijk maken van bijvoorbeeld stijlwedstrijden voor 
deze beginners. Ook overheidsinstellingen die zich met sport en ouderenzorg bezighouden dienen 
zich te realiseren hoeveel “winst” in gezondheidsopzicht geboekt zou kunnen worden bij een brede 
maatschappelijke invoering van Taekwondoparticipatie door volwassen en oudere beginners. 

 

 

Activiteiten/producten 

In welke concrete producten, diensten, processen, activiteiten of bedrijvigheid worden de 
onderzoekresultaten vertaald en vormgegeven? 

 

Kort gezegd is het wat mij betreft nu de taak van Taekwondo-organisaties en overheidsinstellingen 
op gebied van gezondheid en vergrijzing om conclusies uit niet alleen mijn maar ook eerder verricht 
onderzoek conclusies te trekken en dit alles in de dagelijkse maatschappij te implementeren.  

Langer gezegd; Zoals al eerder in dit hoofdstuk genoemd is vergrijzing een zeer belangrijk onderwerp 
en misschien wel dreiging in onze maatschappij. Hierom zou ik mij concreet kunnen voorstellen dat 
we met al bestaande infrastructuur gaan starten met Sekwondo-lessen, leeftijd-geadapteerde 
Taekwondolessen. In elk dorp is zo ongeveer wel een sporthal, deze staat vaak overdag leeg. Dit  1
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terwijl 65-plussers, wellicht nu 67-plussers, overdag geen grote verplichtingen hebben. Voor weinig 
kosten zou een wekelijks les Sekwondo vanuit de overheid/gemeente gestart kunnen worden. Het 
enige dat bekostigt dient te worden is wellicht de utiliteiten van de sportzaal, een Taekwondoleraar 
en enkele materialen, zoals bijvoorbeeld een stootkussen.  

Zoals in dit proefschrift bewezen, is Sekwondo zeer veilig en bovendien erg leuk voor de deelnemers. 
Hiermee zorg je dat oudere mensen beweging hebben, ook contact met andere leeftijdgenoten, zo 
veel actiever blijven en zoals gezegd een betere balans houden, minder valgevaar, betere cognitie en 
met het oog op de lange termijn ook minder ziektekosten zullen opleveren.  

 

 

Innovatie 

In hoeverre zijn deze activiteiten/producten innovatief te noemen ten opzichte van het bestaande 
aanbod? 

 

Uiteraard zijn er al sportactiviteiten voor oudere mensen, maar dit is per gemeente en regio 
onafhankelijk van elkaar opgezet. Meestal is hierbij ook een ander doel voor ogen, namelijk met 
name om ouderen bio-energetische sport te laten bedrijven. In andere woorden met het idee dat ze 
een goede conditie houden. Eén van de voorbeelden die ik noem is bijvoorbeeld zwemmen of aqua-
gym. Vaak is dit allereerst niet direct voor ouderen ontworpen en is het dus niet aangepast voor 
oudere leeftijd. Hierdoor is de kans groter op blessures, verder ook op desinteresse en dat er dus 
vroegtijdig mee gestopt wordt. Ook zijn het vaak meer individuele sporten waardoor het 
groepsverband minder groot is en zo ook weer de kans groter is op afhaken. 

Verder zoals eerder ook al genoemd is een bio-energetische sport zeker goed voor mensen van 
middelbare leeftijd, maar mist dit helaas ook de al eerder genoemde voordelen van een dynamische 
sport zoals Taekwondo. Namelijk het aspect van evenwicht houden, multi-taken verrichten waardoor 
de balans verbetert, men naar voren corrigeert en dus ook minder snel en indien wel, minder 
gevaarlijk valt . Ook verbetert een bio-energetische sport de cognitie in veel mindere mate aangezien 
je daarbij geen multi-taken hoeft uit te voeren dan wel complexe figuren moet onthouden en 
gebruiken.  

Verder kan nog gedacht worden aan Tai-Chi als vervanging voor de Sekwondo, ook daarvan zijn vele 
artikelen en studies verschenen met een voordelig effect op meerdere fronten op middelbare 
leeftijd. Dit zou een interessante studie voor de toekomst zijn om de effecten van de soft martial art 
Tai-Chi te vergelijken met de hard martial art van Taekwondo. Mijn idee is doordat Taekwondo veel 
dynamischer en dus minder statisch is dan Tai-Chi met name op balans en evenwicht een groot  1
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voordeel heeft. Ook door de dynamiek en het motorisch complexe karakter van Taekwondo, heb je 
een snellere reactiesnelheid en respons nodig als ook meer multi-tasking, waardoor ik van mening 
ban dat de Sekwondo zeker een grote meerwaarde voor de maatschappij heeft ondanks andere 
sportgroepen voor ouderen.  

 

Planning en realisatie 

Op welke manier krijgt dit valorisatie traject vorm? Wat is de planning, zijn eventuele risico’s, de 
marktkansen en wat zijn de kosten? 

Op dit moment heeft onze onderzoeksgroep nog niet in detail naar dit valorisatie traject gekeken.  

Wel zijn we al begonnen om langzaamaan het traject Sekwondo naam te geven. Zo heeft mijn 
promotor prof. Jan Lodder naar aanleiding van wat we allemaal ervaren hebben een boek 
geschreven, in zowel het Nederlands, als het Engels over onze nieuw opgezette manier van 
Taekwondo onderwijzen aan de middelbare mens. Hierom de naam Sekwondo, als in senioren 
oefenen Taekwondo uit. Daardoor heeft het in de wereld der Taekwondo al goede bekendheid 
gekregen.  

Verder is een groot deel van onze deelnemers bij het onderzoek bij de lokale Taekwondoclub blijven 
trainen en door (met name in België) landelijke promotiedagen voor Sekwondo hebben ook andere 
40-plussers zich inmiddels aangemeld en zijn gestart met Sekwondo. 

Ook heb ik in het kader van de gepubliceerde artikelen en klein interview op de radio over ons 
project gegeven om meer bekendheid aan het fenomeen Sekwondo gegeven, dit is ook door lokale 
kranten overgenomen. 

Er is inmiddels een Facebookpagina geopend (https://www.facebook.com/groups/GenXTKD/), en 
een website is in de maak; deze activiteiten worden thans door een internationaal team gedragen. 
Het doel is om duidelijk te maken wat momenteel al de omvang is van Taekwondo-participatie door 
volwassen en oudere beginners, uitbreiding van deze participatie te promoten, en officiële 
wedstrijden voor de doelgroep te gaan organiseren. 

Na deze promotie zullen we bekijken wat de verdere opties van Sekwondo gaan zijn. 
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