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Wennen aan warmte 2
De Olympische Spelen van 2008 in Beijng zullen plaatsvinden 
bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Dit artikel geeft 
een overzicht van de huidige kennis over het ‘wennen aan warmte’ 
voor sporters.

De maximale hartfrequentie: berekend of gemeten 6
In dit artikel worden verschillende methoden voor het berekenen 
van de maximale hartfrequentie vergeleken en toegelicht, en 
worden de consequenties voor de praktijk weergegeven.

Core stability en patellofemoraal pijn 15
Het trainen van core-stability heeft waarschijnlijk een 
positieve invloed op patellofemorale (knie) klachten. Een 
overzicht van de literatuur en een voorbeeld van een trainings-
programma

Compressiekousen: zin of onzin 20
De eerste editie van een nieuwe rubriek door bewegings-
wetenschapper Lammert Klok over ‘nieuwe spulle’ op
bewegingsgebied.

Kraakbeenschade in de knie, stoppen met sporten? 35
Herstel van kraakbeenletsels blijkt in de praktijk wel mogelijk.
In dit eerste van 2 artikelen wordt vooral ingegaan op de
huidige stand van de kennis over kraakbeen. Het 2de artikel
zal een praktijkcasus bespreken.
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