HARDLOOP ANALYSE
02-08-2021
Beste …….,
Bij deze het overzicht van de hardloopanalyse en aanbevelingen naar aanleiding van je bezoek aan
Move2Perform
Dit overzicht bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal van belang zijn om de klachten of speci eke hulpvraag
op een adequate manier te beantwoorden.
Dit volledige rapport zal ook met u persoonlijk besproken worden.
Reden van bezoek: inzicht krijgen in de hardlooptechniek
Klachten: lichte klachten quadriceps pees Li
Blessure voorgeschiedenis PCL Reconstructie 2019/ chondropathie femurgroeve gr3/ med femurcondyl Gr 2
Hardloopfrequentie: 2x / week
Hardloopafstanden: 5-8 km
Doelstelling/ hulpvraag: pijnvrij 10-15 km kunnen hardlopen
Huidige schoenen: on running
Hulpmiddelen ( zooltjes/ compressiekousen/ etc): af en toe compressie bij langere afstanden

Lengte: 189
Gewicht: 82
Diagnose blessure: momenteel geen blessures of klachten tijdens het hardlopen

Samenvatting lichamelijk onderzoek:
- Rechter knie heeft mogelijk als gevolg van de kruisbandreconstructie iets meer overstrekking dan links. Beide heupen
licht beperkt naar endrotatie ( binnenwaartse draai) .
- Al deze kleine verschillen in mobiliteit zijn echter in jouw geval niet heel relevant als we kijken naar de loopanalyse.
- De mobiliteit van je spiergestel: voldoende lengte van de achterste keten. (Knee wall test wel een verschil links
10,5cm -rechts 14,5 cm door blokkade van je enkel.) Tevens voldoende lengte over de voorste keten en de
adductoren.
- Mobiliteit wervelkolom: ruim voldoende.
- Bij de functionele testen is te zien dat bij de eenbenige krachttesten ( 1 leg squat/ 1 leg hop) de controle van het
linker been goed is terwijl de controle van het rechter been iets minder is. Het controle verlies uit zich bij jouw in het
wegzakken vanuit je heupstabiliteit en het binnenwaarts zakken van je knie.
- Bij de 1 leg bridge is de controle vanuit je corset en bilspieren echter wel voldoende.
- Core Stability: ruim voldoende
- Kracht van de kuitmusculatuur is voldoende.

fi

1

HARDLOOPANALYSE

Analyse - Garmin in combinatie met RunScribe footpods

Analyse 2 km Run.
Cadance: 152 bij 5.00/km -158 bij 4.15/km….. lage frequentie
Vertical oscilation/ 13,3cm/ ratio 10,3%…. Relatief hoog
Pas grootte: 1,26 mtr…… gevolg van de lage frequentie
Grondcontact tijd 277ms….oké
Er is sprake van een haklanding. Deze is aan de rechterkant iets sterker dan links, vanuit de grote pas die je maakt zorgt dit voor een
grote impact op je standbeen. Vanuit de beweegketen is het je heup die hierdoor moeite heeft om dit in schuine en rotatie richting te
stabiliseren. Hier zie je ook een drop en een hike van >10 graden.
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Videoanalyse
Bij de videoanalyse worden 3 cameraposities gebruikt. Alle 3 de opnames zijn belangrijk om een goed beeld te
krijgen van de looptechniek en de compensatiestrategieën die evt gebruikt worden. Om de looptechniek inzichtelijk
te krijgen wordt de loopcyclus in 4 fases onderverdeeld:
- Initial contact
- Midstance en midstance collateral
- Toe off

1

2

Analyse video:
Initial contact: haklanding/ Overstriding (3) door relatief
grote paslengte en lage pasfrequentie
Overcrossing: nee
Mid stance: contralaterale knie is zich nog relatief ver achter
het standbeen
Toe off / hip extension: oke
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Algemeen postuur: vanuit core licht verlies van spanning in de contactfase: waardoor verticale oscillatie
toeneemt. Bij een hoger tempo lopen zal dit minder aanwezig zijn.
Armzwaai: gb
Je bekken/ heup rechts zakken iets weg (1/2) tijdens de initiaal contact fase waardoor de knie deze beweging
naar binnenwaarts volgt. Hierdoor zullen de knieën elkaar vaker aantikken (2). Je romp zal dit moeten
compenseren en gaat hierbij iets overhellen naar de contra laterale zijde (2)
Positie romp/ hoofd: gb
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Conclusie:
Lichamelijk onderzoek toont niet direct relevante mobiliteitsbeperkingen of beperkingen in kracht van de
spiergroepen afzonderlijk.
Het verschil bij de Knee-wall test zit met name in het enkelgewricht wat licht geblokkeerd is
Wel tonen de functietesten een verminderde stabiliteit van de rechter heup/ bekken ten opzichte van links, dit is
ook terug te zien in de hardloopanalyse. Doordat je pasfrequentie laag is en je staplengte groot wordt deze zwakte
vanuit de beweegketen benadrukt.
- je merkt dit zelf doordat je knieën mogelijk vaker tegen elkaar aan tikken. Dat zal naar verwachting frequenter
plaatsvinden als je in de vermoeidheid zit.

Relatie tot klachten: nvt

Aanbevelingen/ tips:
- kracht/ lenigheid/ stabiliteit: niet hoogste prioriteit. Echter gaat het wel effectief zijn als je ten aanzien van de
heupstabiliteit rechts enkele kracht/ stabiliteitoefeningen gaat doen. Maar dit zal vervolgens ook vertaald moeten
worden in loontechnische aspecten.
- Inspanningstest: evt
- looptechniek:
1) probeer de pasfrequentie de komende tijd met 5-10% omhoog te krijgen naar 160-163
Daarbij wel dezelfde snelheid blijven lopen>> gevolg is dat de paslengte ook kleiner gaat worden en het
overstriding zal afnemen. Met als gevolg minder grondreactiekracht wat door zal werken tot je heup/bekken
2) door iets actiever rechtop te lopen zal je tijdens het lopen meer spanning op je corset vasthouden. Blijft
elegant rechtop lopen
- Follow up: indien gewenst
- Trainingsschema: Bouw niet te snel op! Blijf eerst in de 5-8 km range zitten, waarbij je vooral de focus gaat
leggen op een iets hogere pasfrequentie. Dit ga je niet de gehele duur volhouden. Probeer een aantal blokken
van 2-3 minuten te focussen op een iets hogere frequentie en herhaal dit een aantal keer voordat je dit uit gaat
breiden.
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