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Testen, Meten en Intake 
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• Fitness Instructor Basic 
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1. Inleiding: 
 
In de moderne fitness-, sport- en/of bewegingscentra is het “fenomeen” intake inmiddels een vast 
staand onderdeel van de kennismaking. Met behulp van deze intake krijgt een potentiele klant een 
goed beeld van de organisatie, haar begeleiders en het te volgen programma. Tegelijkertijd krijgt de 
begeleiding een goed beeld van de potentiele client, zijn/haar wensen en behoeften EN 
mogelijkheden.  
 
De intake kan bestaan uit verschillende onderdelen, en wordt veelal vorm gegeven door het beleid 
van de organisatie, haar knowhow en mogelijkheden en afspraken met brancheorganisaties. Een 
voorbeeld van een redelijk standaard intake staat hieronder beschreven waarbij in ons voorbeeld de 
intake bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
1. de intake zelf 
2. brochure / folder /site / app 
3. algemene gezond- en fitheid  vragenlijst 
4. algemene en specifiek gezond- en fitheid  testen en meten 
5. kwaliteitsonderzoek 
 
 
1. De intake,  
 
De daadwerkelijke intake vindt plaats op het moment dat de "hot prospecter" een afnemer wil 
worden. (Cold-prospect is iemand die wel wil gaan trainen maar hij/zij oriënteert nog, hot-prospect is 
diegene die wel wil gaan trainen en die bij jouw komt om: info en een intake) 
M.a.w. de klant wil lid worden van het centrum. 
Onderdelen van deze intake: 
 
• kennismaking, intaker stelt zich voor: naam / kleding / naambordje met functie; 
• rondleiding door het centrum; 

o inclusief de schone douche, toiletruimten  
o onderhoudsruimten, kinderopvang, parkeerruimte, et cetera 
o eventueel de potentiele cliënt voorstellen aan het personeel 

• aanbieden van een "kopje koffie" in het kantoor /ontvangstruimte. 
 
2. De brochure / folder / site / app  
 
In de brochure staat de organisatie beschreven en wordt ingegaan op de kwaliteiten en capaciteiten 
van de organisatie. De brochure wordt samen met de (potentiele) cliënt doorgenomen en de volgende 
zaken worden zeker belicht: 
 
• w ie zijn w ij?    (introductie van de organisatie) 
• wat zijn w ij?    (omschrijving van de organisatie) 
• wat zijn onze doelstellingen. (mission statement en lange, middellange doelen) 
• wat bieden we !    (activiteiten incl. begeleiding) 
• brancheorganisaties !    (NL actief, EFAA, Europe Active, KNGB, etc.) 
• even kennismaken !    (personeel incl opleiding, leden, etc.) 
 
 
De brochure komt inclusief:  
• Inschrijfformulier en -procedure 
• Bijzondere processen / procedures zoals bijvoorbeeld privacy gevoelige gegevens 
• Proefles, proefmaand 
• Betaalregeling en algemene voorwaarden 
• Eigen risico 
• Inschrijf actie en voordelen 
• overige 
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3. Algemene gezondheid- en Fitheid bepaling (vragenlijst) 
 
De volgende fase in het intake proces is het bepalen of inschatten van de algemene belastbaarheid 
van de client. We proberen hiervoor inzicht te verschaffen in de algemene gezondheid m.b.v. een 
vragenlijst. Verder proberen we inzicht te verschaffen in de algemene fitheid m.b.v. een aantal 
basistesten en evt. aanvullende vragenlijsten. 
De profilering van de organisatie en haar doelstellingen bepalen mede de inhouden. Zo zal een 
voeding georiënteerd centrum ook inzicht willen krijgen in voedingspatronen terwijl een bodybuild 
georiënteerd centrum in ieder geval een 1-RM sub-maximale krachtmeting zal uitvoeren. 
Om de belastbaarheid en de doelstellingen van de cliënt in te schatten zien we in de meeste 
vragenlijsten meestal de volgende onderdelen. LET OP: het gaat hier vaak om privacy gevoelige 
informatie waar de client eigenaar van is. Hij/ zij bepaalt ook in welke mate informatie 
wordt overgedragen. De intaker en de organisatie dienen inzichtelijk  te maken hoe 
gegevens privé EN beschermd blijven! 
 
• naam, geslacht, leeftijd, geboorte datum 
• adres, telefoonnr, e-mail, (evt, gegevens huisarts) 
• ziektes, ongevallen, overige 
• medicaties, diëten, overige 
• klachten cardiopulmonaal, -respiratorisch en/of -vasculair systeem 
• klachten actief en/of passief bewegingsapparaat 
• klachten interne anatomie en/ of fysiologie 
• wensen, behoeften en doelstellingen van de klant 
 
Een dergelijk anamneseprotocol wordt, naast de ervaren Fitness / Health professional, ook vaak 
afgenomen door een gelieerd arts of fysiotherapeut.  
 
4. Algemene Gezondheid- en Fitheid bepaling (testen e/o metingen) 
 
Als er in de opzet van de organisatie ook cliënten getest worden dan is het aan te bevelen om deze 
testen procedureel goed uit te voeren en vast te leggen (zie ook PPT testen en meten). Werk met 
deugdelijke scorelijsten en sla data veilig op. Wanneer er getest wordt bevelen wij de volgende 
volgordelijkheid van metingen aan (indien noodzakelijk): 
 
• Algemene Fit en Gezondheidstesten 
• Algemene sporttesten 

o Sub-maximaal testen  Maximaal testen 
o Indirecte metingen 

• Sportspecifieke sporttesten 
o Maximaal testen 
o Directe metingen 

 
4.1 Algemene Fit en Gezondheidstesten 
 
Een algemeen Fit- en gezondheidsprotocol bestaat over het algemeen uit metingen die iets zeggen 
over de gezondheidsstatus van de client in relatie tot normgroepen en/of (inter)nationale normen van 
bijvoorbeeld de WHO of de gezondheidsraad van VWS. 
 
Het testprogramma kan uit volgende testen bestaan. 
 
• naam, geslacht, leeftijd, geb.dat.. 
• testdatum 
• bijzonderheden 
• lengte, gewicht, Q.I./BMI 
• vetpercentage 
• bloeddruk en HF in rust 
• Vo2-max test sub maximaal (Astrand fietstest, Harvard steptest) 
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• Krachttesten sub maximaal (1 RM schattingstest, handknijpkracht) 
• Lenigheidstesten passief (sit and reach / lenigheid sneltest) 
• testen ademhalingssysteem 
• lichaamsbouw 
 
Ook het testen wordt, naast de ervaren Fitness- en/of Health professional steeds vaker begeleid door 
de arts en /  of fysiotherapeut. 
 
4.2 Algemene sporttesten 
 
Indien noodzakelijk kunnen er aansluitend aan de intake en/of later aanvullende algemene sporttesten 
worden afgenomen. We zien dit vaak bij intakeprocedures voor specifieke functies bij bijvoorbeeld 
defensie, politie en sportopleidingen. Het doel is om naast algemene gezondheid ook de fysieke 
belastbaarheid EN trainbaarheid te meten. Het is afhankelijk van de specifieke doelen voor welke 
testen gekozen worden maar een voorbeeld van een testprogramma wat veel gebruikt bij de selectie 
van geüniformeerde beroepen vind je hieronder: 
 
• Metingen ter bepaling van de VO2- max en belastbaarheid  

o 12 minuten Coopertest (maximaal) 
• Metingen ter bepaling submaximale kracht, krachtuithoudingsvermogen en belastbaarheid 

o Pull up test (maximaal aantal herhalingen) 
o Push up test (maximaal aantal herhalingen in tijd) 
o Sit up test (maximaal aantal herhalingen in tijd) 

 
4.3 Sportspecifieke sporttesten 
 
Ter bepaling van het sportspecifieke prestatievermogen en het vaststellen van trainingsdoelen kan het 
nuttig zijn om geperiodiseerd sportspecifieke testen uit te voeren naast een wedstrijdkalender. 
Gebaseerd op sportspecificiteit verdiend het de voorkeur om te werken met zoveel mogelijk directe en 
maximale testen als dit kan en past. De keuze voor een testbatterij is veelal gebaseerd op analyses 
van de sport, de ontwikkeling (en verwachte ontwikkeling van de sporter) en de fasering en 
trainingsdoelen in het periodiseringsplan. Voorbeelden van directe- en/of maximale testen zijn o.a.: 
• Uithoudingsvermogen 

o Direct VO2 maximale fiets, roei of loopergometer testen 
o Bepalen van de anaerobe drempel 
o Duurkracht en Kracht UHV metingen 
o Lactaatmetingen 
o Ademgasanalyse  

• Kracht 
o Maximale krachtmetingen 
o Explosieve- en sprongkrachtmetingen 
o Versnellingsvermogen  

• Snelheid 
o Maximale snelheid 
o Snelheid UHV 

• Lenigheid  
o Actieve lenigheid 
o Mobiliteit  
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4.4 Hoe gaat het nu verder: 
 
• vervolgafspraak:  

o naar aanleiding van de intake en de test(en) kan bepaald worden dat een vervolgafspraak 
noodzakelijk is; 

o doorverwijzing naar arts / paramedici 
 

• aan te bieden oefen en/ of trainingsprogramma:   
o is meestal de meest logische volgende stap, na de intake en test(en) wordt bepaald welk 

soort oefenprogramma het beste bij de cliënt past in combinatie met belastbaarheid en de 
doelstelling. 

 
• soort begeleiding:  

o wie gaat het oefenprogramma leiden / begeleiden na de intake en test(en) de cliënt 
voorstellen aan de begeleider / instructor / trainer / coach 

 
5. Een kwaliteitsonderzoek  
 
Een kwaliteitsmeting valt in principe buiten de intake maar is wel een goede manier om te achterhalen 
wat cliënten ondervinden bij o.a. de intake en hoe de organisatie de intake kan verbeteren. Het 
kwaliteitsonderzoek kan verschillende vormen hebben bijv: 
 
• tevredenheidsonderzoek m.b.v. becijfering 
• onderzoek a.d.h.v. een vragenlijst 
• "face to face" interview 
 
 
 
6. Opdracht intake: 
 
Op de volgende pagina’s vind je een standaard intake die je m.b.v. van je medestudenten en het 
aanwezige materiaal voor jezelf kunt maken. 
• Doe de intake; 
• Analyseer de data; 
• Trek conclusies en doe aanbevelingen voor een vervolgprogramma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Intake vragenlijst 
 
Personalia 
naam   :      adres  : 
woonplaats  :      tel. nr. : 
mobiel  :      e-mail  : 
 

parameter data opmerkingen 
Geslacht   
Leeftijd    
Bewegingsverleden   

 
 

 

Medische bijzonderheden  
 
 

 

Ziekten   
 
 

 

Medicijngebruik   
 
 

 

Blessures / beperkingen  
 

 

Doelstellingen  
Trainingsdoelen  
  
Gezondheidsmeting  Datum: 

parameter score bijzonderheden 
lengte   m  

Gewicht   kg  
BMI   

vetpercentage     
Biceps %  

Triceps %  
Subscalpulair  %  

Crista illiaca %  
Totaal vetpercentage %  

Bloeddruk 1 mm HG  
Bloeddruk 2 mm HG  
Bloeddruk 3 mm HG Gemiddelde waarde 

HF rust 1   sl/min  
HF rust 2   sl/min  
HF rust 3   sl/min  

HF max schatting   sl/min Gemiddelde waarde 
   

Belastbaarheidsmeting   
VO2-max     

Harvard Step Test   ml / min / kg  
Kracht 1 RM submaximaal   

Bench press   kg  
Lat pul down   kg  

Leg press   kg  
   

 



 

Toelichting op de testen, testprotocollen en normtabellen 
 
1. Lengte meting 
2. Gewicht meting 
3. BMI bepaling 
4. Vetpercentage meting 
5. Bloeddrukmeting  
6. HF rust meting 
7. HF maximaal meting 
8. VO2 max Harvard Step Test 
9. 1RM submaximale kracht 
 
 
 
 
 
1. Lengte meting 
 
Apparatuur: Portable lengtemeter SECA 214  
Algemeen:  De lengte kan niet worden gemeten bij mensen in een rolstoel, mensen die moeite hebben rechtop 

te staan en bij mensen met een dusdanige haardracht waarbij het latje niet goed op het hoofd kan 
komen. Noteer in deze situatie de zelf gerapporteerde lengte en geef dit aan op het formulier.  

 
Instructie:  
1. Vraag de deelnemer om schoenen uit te doen, eventuele haarspeldjes, knotjes, staartjes/vlechten uit te 

halen en hoofdbedekkingen af te doen (hoofddoek mag met wel ophouden).  
2. Vraag aan de deelnemer om met zijn/haar rug tegen de lengtemeter te gaan staan. De achterkant van het 

hoofd, rug, billen, kuiten en hielen moeten de lengtemeter raken, de voeten moeten naast elkaar staan. De 
armen moeten losjes naast het lichaam hangen met de handpalmen naar de heupen toegedraaid.  

3. Deelnemer dient recht voor zich/haar uit te kijken. De lijn tussen de buitenste ooghoek en de aanhechting 
van het oor moet parallel met de grond lopen.  

4. Vraag de deelnemer om diep in te ademen en helemaal rechtop te staan zonder de stand van de hielen te 
veranderen en zonder de schouders op te trekken (rug gestrekt, niet op de tenen laten staan). Vraag de 
respondent weer normaal te ademen.  

5. Het bovenste gedeelte van de lengtemeter of het verschuifbare gedeelte van de meetlat laten zakken zodat 
het haar (indien aanwezig) plat geduwd wordt.  

6. Lengte aflezen op 0,5 cm en noteren op het formulier.  
7. Ga op een stoel staan als je de lengte niet goed kan aflezen doordat de deelnemer langer is dan jij.  
8. Als de deelnemer langer is dan de lengtemeter, noteer dan de zelfgerapporteerde lengte.  
9. Als de meting niet uitgevoerd wordt, noteer de reden op het formulier 
 
 
 
2. Gewicht meting 
 
Apparatuur:  Digitale weegschaal: SECA 877 en portable lengtemeter SECA 214  
Algemeen:  Het gewicht wordt niet gemeten bij deelnemers in een rolstoel, bij deelnemers die niet stabiel 

kunnen staan. Vraag bij deze deelnemers wat hun gewicht is en noteer dit op het formulier. 
Zwangere deelnemers hoeven niet gewogen te worden: vraag wat het gewicht voor de 
zwangerschap was en noteer dit op het formulier.  

 
Instructie:  
1. Vraag de deelnemer zijn/haar schoenen uit te doen, en broek/rok zakken leeg te maken en zware kleding uit 

te doen als jas(je), vest e.d., uit te doen. (hoofddoek mag men wel ophouden).  
2. Deelnemer stapt op de weegschaal, in het midden, de voeten iets uit elkaar en het gewicht verdeeld over de 

voeten.  
3. Lees het gewicht af op 0,1 kg nauwkeurig en noteer dit op het formulier.  
4. Als het gewicht van de deelnemer het maximum van de schaal overstijgt, wordt het zelf gerapporteerde 

gewicht genoteerd. 
 



 

3. BMI bepaling 
 
Apparatuur: Digitale weegschaal: SECA 877 en  
Algemeen: Protocol (Nederlands Huisartsen Genoodschap Standaard) om de BMI (Body-Mass Index) te 

bepalen. De BMI is ook bekend als Quetelet-index (QI).  
• https://www.nhg.org/downloads/protocol-bmi-

bepalen#:~:text=Gebruik%20dit%20protocol%20om%20de,nodig%20elke%206%2D12%20maanden. 
•  
Instructie: 
1. Bepaal de lengte in meters; 
2. Bepaal het gewicht in KG 
3. Bepaal de BMI door het gewicht in kg te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Dit kan met een 

rekenmachine, een schuiftabel, via het HIS of via www.nhg.org/BMI  
4. Noteer de resultaten op het scoreformulier 
 
 
4. Vetpercentage meting 
 
Apparatuur: Huidplooimeter (manuele meting) of Bio impedantie meter  
Algemeen: Zie:  
• https://www.sportgeneeskunde.com/files/VSG-Richtlijn%20Lichaamsvetpercentage.pdf 
• https://www.sportgeneeskunde.com/files/bestanden/VSG8268%20Appendix%20A.pdf 
 
Instructie: manuele 4 punts huidplooimeting (biceps, triceps, scapula, crista iiliaca) 
1. Voor het meten van de huidplooidikten wordt gebruik gemaakt een huidplooidiktemeter. Voor het omrekenen 

van de gemeten som van de huidplooidikten naar een percentage lichaamsvet wordt gebruik gemaakt van 
een normtabel. Deze gaan uit van de som van vier huidplooidikten.  

2. De bicipitale plooi wordt gemeten op het midden van de afstand tussen acromion en olecranon, op de kop 
van de m. biceps brachii. De arm hangt af en de onderarm is in exorotatie (supinatie), zodat de spierbuik 
naar voren draait. De bek van de huidplooimeter wordt in verticale richting gehouden.  

3. De tricipitale plooi wordt gemeten op het midden van de afstand tussen acromion en olecranon, op de kop 
van de m. triceps brachii. De arm hangt af en de onderarm bevindt zich in een neutrale stand. De bek van de 
huidplooimeter wordt in verticale richting gehouden.  

4. De subscapulaire plooi wordt gemeten 2 cm onder de angulus inferior van het scapula, onder een hoek van 
45° en evenwijdig aan de binnenrand van de scapula - dit is evenwijdig aan de natuurlijke splijtlijnen van de 
huid: de lijnen van Langer. Beide armen hangen ontspannen af.  

5. De supra-iliacale plooi wordt gemeten 2 cm boven de crista iliaca, in de mid-axillaire lijn. Om voorafgaand 
aan de meting de mid-axillaire meetplaats vast te kunnen stellen, dient de linkerarm zich in een neutrale, 
afhangende positie te bevinden. Tijdens de meting wordt de linkerarm van de persoon iets naar achteren 
gebracht, zodat de meetplaats vrijkomt. De bek van de huidplooimeter wordt in verticale richting gehouden. 

6. Bereken de som van de 4 huidplooien en vergelijk deze met de onderstaande normtabel. 
7. Noteer de scores op de scorelijst. 
 
 
Instructie: bio-impedantie meting 
 
Het principe van bio-impedantie is dat door meting van de geleiding van een wisselstroom door het lichaam een 
schatting gemaakt kan worden van de totale hoeveelheid intra-cellulair en extra-cellulair water. Deze methode 
mag niet gebruikt worden bij zwangeren en dragers van een pacemaker.  
 
Uitgangspunt is dat wisselstroom een relatie heeft met de hoeveelheid lichaamswater. Hieruit kan dan indirect het 
lichaamsvet worden berekend. Via dit principe worden inmiddels meerdere meetmethodieken toegepast.  
De toegepaste methodieken verschillen in: Plaatsing en hoeveelheid van de gebruikte elektrodes. Er worden 2 of 
4 elektrodes toegepast en geplaatst aan handen en/of voeten.  
 
1. Volg de instructies van het instrument dat gebruikt wordt (weegschaal, handmeter). 
2. Lees de resultaten af van de meter. 
3. Vergelijk de waarde met de normtabel. 
4. Noteer de score op de scorelijst 
 
 
 

https://www.nhg.org/downloads/protocol-bmi-bepalen#:%7E:text=Gebruik%20dit%20protocol%20om%20de,nodig%20elke%206%2D12%20maanden.
https://www.nhg.org/downloads/protocol-bmi-bepalen#:%7E:text=Gebruik%20dit%20protocol%20om%20de,nodig%20elke%206%2D12%20maanden.
http://www.nhg.org/BMI
https://www.sportgeneeskunde.com/files/VSG-Richtlijn%20Lichaamsvetpercentage.pdf
https://www.sportgeneeskunde.com/files/bestanden/VSG8268%20Appendix%20A.pdf


 

Normtabel vetpercentage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Bloeddrukmeting  
 
Apparatuur: Automatische bloeddrukmeter Omron M6, noteer op het nummer van de bloeddrukmeter. 
Algemeen:  
• https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-bloeddruk/wat-is-

bloeddruk?tab=1&gclid=CjwKCAjw8MD7BRArEiwAGZsrBb6OA2iVI6QMzEvC6zLHQymHJuzdgROskIzgjAB3ZRu
kZjfyk8HR2BoC-OcQAvD_BwE 

• https://slideplayer.nl/slide/13928013/ 
 
Instructie:  
1. De deelnemer moet voor start van de 1e meting 5 minuten rustig hebben gezeten.  
2. De deelnemer heeft geen koffie en/of rookproducten gebruikt 
3. De bloeddruk zal drie keer gemeten gaan worden, tussen de metingen moet 1 minuut zitten en de 

deelnemer moet dan rustig blijven zitten.  
4. Gebruik die tijd om het scoreformulier in te vullen 

a. De bloeddruk meter moet bij iedere deelnemer zo staan dat de deelnemer niet kan zien wat de 
bloeddrukmeter aangeeft.  

b. De bloeddruk wordt aan de ontblote, rechterarm gemeten terwijl deze op de tafel rust  
c. De elleboogholte moet op het niveau van het hart zitten en de handpalm is naar boven gekeerd  
d. De meting moet plaatsvinden in een zittende positie en arm en rug moeten worden ondersteund 
e. De voeten van de deelnemer moeten stevig op de grond rusten 
f. Sluit de bloeddrukmeter aan:  
g. Druk op ‘aan’, alle symbolen op de display lichten gedurende 2 seconden op om de display te 

testen.  
h. Zorg ervoor dat slang van de bloeddrukmeter niet gedraaid of gelust erbij ligt. 
i. De deelnemer mag tijdens de meting de arm niet meer bewegen en niet meer praten.  
j. Druk op de startknop. De manchet om de arm wordt automatisch opgeblazen. 
k. Als de juiste druk bereikt is, ontsnapt de lucht weer automatisch uit de manchet.  
l. De waarde in het display telt af.  
m. Als de monitor de hartslag heeft opgespoord, begint het symbool te knipperen.  
n. Als de monitor niet langer de hartslag opspoort, worden de systolische en diastolische bloeddruk en 

de hartslag weergegeven op het scherm.  
o. De rest van de lucht loopt uit de manchet.  
p. De eerste bloeddrukmeting is dan uitgevoerd. Noteer de gegevens op het formulier.  
q. Na één minuut rust, dient de tweede en vervolgens de derde meting uitgevoerd te worden  

5. Noteer alle metingen en het gemiddelde op het scoreformulier 
 
Normtabel bloeddruk 
• De systolische- of bovendruk (maximale druk bij het contractie de linkerhartkamer.) 
• De diastolische- of onderdruk minimum druk die optreedt tussen twee samentrekkingen van het hart) 
• Bij waarden van 140-100 mm HG of hoger, cliënten doorverwijzen naar een arts voordat de training wordt 

begonnen. 

https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-bloeddruk/wat-is-bloeddruk?tab=1&gclid=CjwKCAjw8MD7BRArEiwAGZsrBb6OA2iVI6QMzEvC6zLHQymHJuzdgROskIzgjAB3ZRukZjfyk8HR2BoC-OcQAvD_BwE
https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-bloeddruk/wat-is-bloeddruk?tab=1&gclid=CjwKCAjw8MD7BRArEiwAGZsrBb6OA2iVI6QMzEvC6zLHQymHJuzdgROskIzgjAB3ZRukZjfyk8HR2BoC-OcQAvD_BwE
https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-bloeddruk/wat-is-bloeddruk?tab=1&gclid=CjwKCAjw8MD7BRArEiwAGZsrBb6OA2iVI6QMzEvC6zLHQymHJuzdgROskIzgjAB3ZRukZjfyk8HR2BoC-OcQAvD_BwE
https://slideplayer.nl/slide/13928013/


 

6. HF rust meting 
 
Apparatuur: * Automatische bloeddrukmeter Omron M6, noteer op het nummer van de bloeddrukmeter OF 
  * HF meter, smartwatch 
  * manuele meting 
 
Algemeen: De rustpols wordt idealiter direct na het ontwaken gemeten wanneer de proefpersoon nog op bed 

ligt. Belangrijk hierbij is om bewegen zoveel mogelijk te voorkomen. 
• https://www.polar.com/nl/smart-coaching/heart-rate-the-essentials 
 
Instructie manuele meting: 
1. Direct na het ontwaken 1-2 minuten stil blijven liggen; 
2. Voel met drie vingers naast elkaar aan de duimzijde van de pols de hartslag.  
3. Kijk mee op een horloge met secondewijzer en tel gedurende dertig seconden de hoeveelheid slagen van het 

hart.  
4. Vermenigvuldig met twee en noteer de uitkomst op het scoreformulier. 
5. Herhaal de procedure 3 maal met telkens een tussenpozen van 1 minuut 
6. Noteer de afzonderlijke 3 metingen EN het gemiddelde op het scoreformulier 
7. Doe dit 1 week lang en neem het gemiddelde van de 7 gemiddelde metingen. 
 
Instructie meten op locatie: 
1. Volg de procedure van de bloeddrukmeting; 
2. De HF rust wordt door de bloeddrukmeter tijdens de metingen weergegeven. 
3. Noteer de afzonderlijke 3 metingen EN het gemiddelde op het scoreformulier 
 
 
7. HF maximaal bepaling rekenkundig 
 
Apparatuur: Rekenmachine 
Algemeen: De maximale pols wordt idealiter bereikt tijdens maximale (cyclische) inspanning.   

 Maar omdat weinig sporters (doelgroepen) in staat zijn om deze maximale inspanning te leveren 
wordt de HF max veelal geschat. 

• https://www.prorun.nl/training/hoe-bereken-je-je-maxiale-hartfrequentie/ 
 
Instructie HF max schatting 
1. Bepaal de leeftijd van de testpersoon; 
2. Gebruik de leeftijd in de volgende formule: 220 - (0.9 x leeftijd) = HF-max. in slagen per minuut (schatting) 
3. Noteer de waarde op het scoreformulier                                          
 
 
HF maximaal meting direct 
 
Apparatuur: hartslagmeter / smartwatch 
Algemeen: Tijdens een directe HF maximaal test dient de testleider zich ervan te verzekeren dat de 

testpersoon gezond, fit en belastbaar is. Verder is het raadzaam medische opvang indien 
noodzakelijk georganiseerd te hebben 

 
Instructie: 
1. Bepaal de theoretische 60% en 80% waarden van de maximale HF; 
2. Bepaal de meetvorm lopen (of fietsen, roeien) 
3. Laat de deelnemer 15 minuten inlopen ronde de 60% van de HF max  praattempo 
4. Laat de deelnemer direct aansluitend 5 minuten belasten op 80% van de HF max  ademhalingsstress maar 

wel aeroob 
5. Laat de deelnemer direct aansluitend 30 seconden maximaal sprinten 
6. Bepaal aansluitend direct de HF m.b.v. de hartslagmeter en blijf de hartslag gedurende 30-60 seconden 

monitoren. 
7. Noteer de hoogste hartslagwaarde op het formulier.  
 
 
 
 

https://www.polar.com/nl/smart-coaching/heart-rate-the-essentials
https://www.prorun.nl/training/hoe-bereken-je-je-maxiale-hartfrequentie/


 

8. VO2 max Harvard Step Test 
 
Apparatuur: Opstapje: 33 cm (vrouwen) 40 cm (mannen), weegschaal, hartslagmeter, stopwatch, metronoom. 
Algemeen: Doel van de test: proefpersonen inzicht te geven in hun aëroob uithoudingsvermogen. De test 

meet het maximale zuurstofopname in liters per minuut(VO²max). Belangrijk is dat proefpersonen 
redelijk/basaal belastbaar zijn. Houdt rekening met zwaardere personen, voor hen zal de test 
zwaarder aanvoelen en hierop dient gecorrigeerd te worden m.b.v. de normtabel. De relatie tussen 
lichaamsgewicht en hartslag aan het einde van de steptest, en maximale zuurstofopname in liters 
per minuut. De maximale zuurstofopname in liters per minuut dient weer omgerekend te worden 
naar ml/min/kg lichaamsgewicht. 

 
Instructie: 
1. De test duurt precies 5 minuten 
2. Op het startsignaal dient de proefpersoon 30 keer per minuut op en af te stappen. 
3. Het is aan te bevelen om een minuut te wennen aan het ritme, alvorens met de test te starten.  
4. Er mag telkens met dezelfde voet het eerst op- en afgestapt worden. Toch is het raadzaam om de minuut 

van opstapbeen te wisselen.  
5. Bij het opstappen dienen de knieën telkens volledig gestrekt te worden.  
6. Er mag niet gesprongen worden.  
7. Het ritme wordt aangegeven door een metronoom (smartphone), iedere 2 seconden een signaal. 
8. De (hoogste) hartslag in de vijfde minuut is de maat voor de schatting van de maximale zuurstofopname. 
9. Voor de normering van de maximale zuurstofopname in l/min zie onderstaande tabellen. 
10. Reken de VO2max om naar ml/min/kg 

a. Neem de score in l/min uit de lijst (bijv. rij 1 vrouwen> 1.70 l/min) 
b. Maak van de l/min  ml /min (1.70l x 1000ml = 1.700 ml/min) 
c. Deel de 1.700 ml/min door het exacte lichaamsgewicht (bijv. 55kg) = 1700:55= 30,9 ml/min/kg 
d. Let op: je hebt nu de VO2 max in ml/min/kg lichaamsgewicht (maar niet van de vet vrije massa) 

11. Bepaal de referentiewaarde 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. 1RM submaximale kracht 
 
Apparatuur: materiaal behorende bij oefenstof, metronoom, stopwatch 
Algemeen: De 1RM (submaximale) schattingstest wordt gebruikt om de intensiteit voor de komende 

trainingsperiode te bepalen. De test meet de spier/oefening specifieke submaximale kracht. Deze 
wordt m.b.v. een rekentabel omzet naar de maximale kracht, de 1 Repetition Maximum  

• https://www.nsca.com/contentassets/61d813865e264c6e852cadfe247eae52/nsca_training_load_chart.pdf 
• https://sporttesten.nl/kracht/submaximaal-test 
 
Instructie: 
1. Laat de proefpersoon een warming-up uitvoeren 
2. Laat de proefpersoon 10-15 hh maken met een middelzwaar gewicht. Doel hiervan is om een 

oefen specifieke “voor-tonisering” op te wekken in de betrokken spiergroepen en om de 
proefpersoon de correcte uitvoering van de beweging te laten demonstreren. 

3. Verdubbel het gewicht en laat de proefpersoon een herhaling maken met een vloeiende beweging 
over het hele bewegingstraject. 

4. Hierna bepaalt de proefpersoon het gewicht dat hij/zij denkt maximaal 6-8 keer te overwinnen  
(6-8RM) met de juiste techniek en bewegingssnelheid. 

5. Vanuit de tabel kan men vervolgens opmaken wat de vermoedelijke 1RM zal zijn. Hoe lager het 
aantal herhalingen/reps des te nauwkeuriger de schatting.  

6. Houd bij meerdere pogingen rekening met een prikkeldichtheid van 3-5min (maximaal 3 
pogingen)  

7. Aan te raden is om te werken met een zgn. metronoom, daar de bewegingssnelheid een valkuil is 
bij het uitvoeren van test en met name bij vervolgtesten. 

a.  
8. Noteer scores op de bijbehorende scorelijst 

a. Bijv. een proefpersoon overwint bij de benchpress 6x 60 kg    
b. M.b.v. de lijst bepaal je dat 6hh 90% is: 6hh = 90% 
c. Je kunt nu bereken wat 100% zal zijn: 60kg : 90%= 0.66 x 100% = 66,6 KG 
d. De vermoedelijke 100% = 67 kg 

 

Naam oefening: Gewicht (kg.): Aantal hh.: 1RM (kg.): 

1.    

2.    

3.    
 
1RM bepaling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nsca.com/contentassets/61d813865e264c6e852cadfe247eae52/nsca_training_load_chart.pdf
https://sporttesten.nl/kracht/submaximaal-test

