
Welkom bij het webinar Runningtherapie

Sprekers:

• Roland Luykx (voorzitter Beroepsvereniging Runningtherapie

Nederland en Runningtherapeut)

• Patty van ’t Hooft (docent PMT Hogeschool Windesheim)

• Emmy van Marrum (Psychomotorisch therapeut) 

• Bram Bakker (psychiater, Balanskliniek, runningtherapie.nl)



Beroepsvereniging  RunningTherapie Nederland
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Wat is runningtherapie?
Geef uw antwoord in de chat!
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Kern van Runningtherapie

‘Gebruik van hardlopen om de psychische conditie te 

verbeteren’
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Effecten van Runningtherapie

• Afname stressniveau cortisol↓, adrenaline↓

• Mentaal Beter voelen  endorfine↑, serotonine↑,  dopamine↑, BDNF↑

• Fysiek fitter voelen  hartslag⇡, bloeddruk↓, longfunctie↑

• Concentratie vermogen neemt toe doorbloeding prefrontale cortex↑, amygdala↓

• Positief zelfbeeld,  door eigen activiteit

• Psychosociale mechanismen, Self-esteem, social support, self-efficacy

• www.bewegenvoorjebrein
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Kom je zelf moeilijk tot bewegen?

• Stress
• Overprikkeld brein
• Lusteloosheid
• Slapeloosheid
• Burn-out
• Angst-& paniekaanvallen
• Depressie

Wanneer runningtherapie?
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• Intake (hulpvraag, doelstelling, persoonlijk plan)

• 12-24 Trainingssessies  (warming-up, kerntraining, Cooling
down)

• Afronding (evaluatie doelen, borging, zelfmanagement)

Werkwijze Runningtherapie
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Werkwijze Runningtherapie

Trainingssessies (12-24)
(warming-up , kerntraining , Cooling down)

• Ontspanning
• Ademhaling
• Lichaamsbewustwording
• looptechniek
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Werkwijze Runningtherapie

Afronding

• Evaluatie doelen, vragenlijst(CES-D)

• Ervaringen?

• Gedachten over vasthouden gedrag?

• Bespreken vervolg mogelijkheden
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Hoe lang bestaat runningtherapie?
Geef uw antwoord via de chat
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Geschiedenis Runningtherapie?

Hippocrates (460 - 375 BC)
’Walking is the man’s best medicine’

Ramazinni (1633 – 1714)
Pescribed exercise;
‘Rest and a walk in the fresh air’
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Pioniers Runningtherapie Nederland

Toon Damen (sportpsycholoog) 
• 1982 onderzoek naar vaardigheid hardlopen om los te 

komen van dagelijkse sfeer
• introductie RT als behandelmethode.

Ruud Bosscher (Bewegingswetenschapper VU)
• 1992 onderzoek ‘runningtherapie bij depressie’

Simon van Woerkom (fysiotherapeut)
Bram Bakker (psychiater, schrijver)
• 2003 post-HBO opleiding runningtherapie
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Beroepsvereniging RunningTherapie Nederland

Ondersteuning  beroepsuitoefening en  ondernemerschap van Runningtherapeuten

• Het vak van runningtherapeut (verder) ontwikkelen
Kwaliteit bewaken (richtlijn, scholing, Netwerkdagen, intervisie +casuistiek)

• Bekendheid van Runningtherapie als (complementaire) 
behandelmethode

Praktijkrichtlijn 

Running therapie Versie 1.1 2019 
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LIDMAATSCHAP:

• Certificaat cursus Runningtherapie

REGISTRATIE:

• Missie en visie

• Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, reanimatie/AED-diploma, klachtenregeling, 
calamiteitenplan

• Cliënt-volgsysteem (evaluatie/resultaten)

• Competenties: psychotherapie, farmacotherapie, inspanningsfysiologie, therapeutische 
gespreksvoering, trainingsleer, blessurepreventie en ademhaling

Beroepsvereniging Runningtherapie Nederland
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• Zichtbaar op zorgzoeker

• LinkedIn en Facebook 

• Communicatie en promotie

Beroepsvereniging Runningtherapie Nederland
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Gezondheid / cijfers

• 1 op de 5 volwassenen van 18-64 krijgt te maken met een depressie   
(bron; Trimbos)

• Jaarlijks 1 miljoen gebruikers antidepressiva
• 50% van de Nederlanders heeft stress gerelateerde klachten                  

(bron; stresscompas.nl)

• Aantal DM II ↑ (1,1 miljoen. 1000/week↑)                                                
(bron; diabetesfonds)

• 50% volwassen Nederlanders matig, 15% ernstig overgewicht (obesitas)
• 50% NNGB↓
• Nederlanders wereldkampioen zitten !! (8,7 u/dag) 

Nederlanders vinden gezondheid het allerbelangrijkst!! 
CBS-gezondheidsenquete 2001-2014
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Zou hierin de/een oorzaak kunnen liggen?

Antwoord  eens of oneens?
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Runningtherapie/ bewegen     gedrag

• Niet proberen te (blijven) overtuigen!!

• Niet wetenschappelijke uitkomsten blijven herhalen!!

• Toon interesse in drijfveren

• Zoek de intrinsieke motivatie

• Open vragen naar gedachten over een running traject

• Spreek dezelfde taal> levelen

• Uitnodigen tot een ‘proeverij in  bewegen’!

Deelnemers aan dit 
Webinar -> gratis proefles 
runningtherapie!
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Runningtherapie
binnen PMT

Emmy van Marrum & Patty van t Hooft
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• Lichaamsbeleving en bewegingsgedrag  staan centraal

• De cliënt letterlijk in beweging brengen en/of stil staan bij ervaringen. 

• De cliënt leert herkennen, verwoorden en begrijpen van:

• Lichaamssignalen 

• Gevoelens/ emoties

• Gedragspatronen te herkennen

• Vervolg: komen tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag.

Psychomotorische Therapie (PMT)

Reguliere therapievorm
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Hardlopen als middel bij psychosociale  
hulpvraag . Bijvoorbeeld:

• Stemmingsstoornissen

• Sedentaire levensstijl

• Stressgerelateerde klachten 

• Persoonlijkheidsproblematiek 

Runningtherapie binnen de PMT

Runningtherapie als bewegingsgeoriënteerde 
interventie
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Invulling runningtherapie afhankelijk 
van de hulpvraag van de client

Verkennen

Herkennen 

Erkennen

Runningtherapie binnen de PMT

Programma
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Aanbod kan gericht zijn op

Intrapsychisch factoren

Interpersoonlijk factoren

Groepsdynamische factoren

Runningtherapie binnen de PMT

Dimensie 
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Interventies en motivatiestrategieën op LECS
Lichamelijk

Emotioneel

Cognitief

Sociaal

Runningtherapie binnen de PMT

Interventies
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Transdiagnostische factoren
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Therapie

Beweging- en lichaam georiënteerde interventies

Basis van hulpvraag

Hardlopen is middel om te komen tot veranderen van ervaring/ 
gedrag

Runningtherapie in de zorgstandaard opgenomen als domein 
van PMT 

Runningtherapie binnen de PMT

Samenvatting
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Bram Bakker (psychiater, 
schrijver en hardloper)



Bram Bakker

• behandeling binnen reguliere kaders (DSM, 
evidence, financiering)

• contra-indicaties (combinatiebehandeling?)

• leefstijl-component

• preventie

• toekomst



Volgend webinar Mindful Run en ChiRunning, 27 mei 2021

Inschrijven via www.fitsurance.nl/webinar-mindfulrun-chirunning/


