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Bekijk hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over het onderzoek en het 

warming-up programma VolleyVeilig Jeugd 

 
Wat is VolleyVeilig? 
VolleyVeilig is een op volleybal gericht warming-up programma, ontwikkeld door de Nevobo, 
VeiligheidNL, sportfysiotherapeuten, volleybalcoaches en andere experts. Doel van het 
programma is het voorkomen van blessures en een goede voorbereiding op trainingen en 
wedstrijden. Er is een programma voor senioren en één voor jeugdspelers. Een VolleyVeilig 
warming-up duurt ongeveer 15 minuten en bestaat uit verschillende oefeningen, met 
variaties en opbouw gedurende het seizoen. Een schema voorziet trainers/coaches elke week 
van voorgeschreven oefeningen voor de warming-up, zowel voor de training als wedstrijd. 

VolleyVeilig en alle bijbehorende oefeningen zijn beschikbaar via VolleyVeilig.nl en een 
applicatie voor smartphone / tablet.  
 
Waarom dit onderzoek voor jeugd? 
Doel van het onderzoek is om te bepalen of het warming-up programma VolleyVeilig Jeugd 
leidt tot minder blessures bij jeugdspelers.  
 
Wat heeft de Nevobo nodig voor het onderzoek? 
We zijn op zoek naar B-, C- en D-teams (spelers van 10 - 16 jaar) die komend seizoen willen 
meedoen met het onderzoek. Voor het onderzoek zijn 48 jeugdtrainers en –teams nodig, 
verdeeld in twee groepen: 24 jeugdtrainers/coaches wordt gevraagd om het warming-up 
programma VolleyVeilig Jeugd te gebruiken, de andere 24 wordt gevraagd om niets te 

veranderen aan hun warming-upmethode. Wanneer de resultaten van het onderzoek goed 
zijn, zal het programma voor de jeugd, net zoals het programma voor senioren, voor 
iedereen beschikbaar komen. 
 
Wanneer vindt het onderzoek plaats? 
Het onderzoek start in september 2019 en loopt het hele seizoen 2019-2020.  
 
Wat houdt het onderzoek in voor mij als trainer/coach? 
Als trainer/coach ben je de belangrijkste contactpersoon voor het onderzoek. Vóór de start 
van seizoen 2019-2020 worden trainers/coaches die mee willen doen aan het onderzoek, 
verder geïnformeerd. Dit gebeurt op een centrale plek in jouw regio. 
 
Aan het begin van het onderzoek vragen we kort naar algemene gegevens over het team en 

hoe jullie reguliere warming-up eruit ziet. Tijdens het seizoen vul je wekelijks een kort 
registratieformulier in (2-4 minuten) over de aanwezigheid van de spelers op de training en 
wedstrijd. Mocht een speler geblesseerd raken, dan vragen we je een korte vragenlijst in te 
vullen over deze blessure (5 minuten). Dit kun je eventueel samen met de (ouders/verzorgers 
van de) speler doen. Beide formulieren vul je digitaal in. Aan het eind van het seizoen vragen 
we deelnemers om hun ervaringen met VolleyVeilig met ons te delen. Met jouw feedback 
kan de Nevobo het programma dus nog beter maken! 
 

http://www.volleyveilig.nl/
http://www.volleyveilig.nl/
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Wat houdt het onderzoek in voor mijn spelers? 
Spelers en hun ouders/verzorgers wordt vooraf toestemming gevraagd om deel te nemen. 
Ouders/verzorgers vullen aan het begin van het onderzoek een korte vragenlijst in over hun 
kind met enkele algemene gegevens, sportdeelname en eventueel eerder opgelopen 
blessures (5-10 minuten). Aan het eind van het seizoen vragen we enkele teams om hun 
ervaringen met VolleyVeilig met ons te delen. 
 
Wat zijn de risico’s van het onderzoek voor mij en mijn spelers? 
De risico’s van het onderzoek zijn nihil, omdat de oefeningen van VolleyVeilig door 
trainers/coaches en spelers geselecteerd zijn. Daarbij is onder meer rekening gehouden met 

de leeftijd van de spelers.  
 
Wat levert het onderzoek op voor mij als trainer/coach? 
▪ Meer praktische kennis over blessurepreventie. 
▪ Bijdragen aan een belangrijk blessurepreventieonderzoek. 
▪ Meer inzicht in het ontstaan en de aard van volleybalblessures. 
▪ 8 punten voor je trainerslicentie.  
▪ Kans op kaarten voor een wedstrijd van Oranje voor jou en je team. 
 
Hoe staat het met de privacy van mijn gegevens? 
De privacy van jouw gegevens en die van je spelers is gewaarborgd. De gegevens uit de 
registratieformulieren worden anoniem verwerkt en strikt vertrouwelijk behandeld. De 
gegevens zijn alleen toegankelijk voor de hoofdonderzoekers van het Amsterdam UMC en 

worden niet aan andere personen gegeven. De onderzoeksgegevens zijn bij publicatie niet te 
herleiden naar jouw team/spelers. 
 
Wie doet het onderzoek? 
Het initiatief voor dit onderzoek kwam van de Nevobo en is een vervolg is op eerder 
onderzoek naar de effectiviteit van VolleyVeilig bij volwassen volleyballers. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC (locatie VUmc, afdeling sociale geneeskunde) in 
samenwerking met de Nevobo, VeiligheidNL, UMC Groningen en DotcomSport (ontwikkelaar 
van de VolleyVeilig-app en website). 
 
Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen heb? 
Vragen over het warming-up programma VolleyVeilig en het onderzoek kun je stellen aan 

Jacqueline de Wit, coördinator deskundigheidsbevordering bij de Nevobo 
(jacqueline.de.wit@nevobo.nl; 06 2370 4839), of met Ingrid Vriend of Joske Nauta, 
onderzoekers bij Amsterdam UMC, locatie VUmc (warming-up@vumc.nl; 020 4443 651). 
Vragen of meldingen over dit project aan een onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon gaan 
via Hans Tol, sportarts en onderzoeker bij het Amsterdam UMC, locatie AMC (j.l.tol@amc.nl; 
020 5665 592).  


