Het aantal deelnemers aan fitness is in de afgelopen jaren
sterk gegroeid.Wie doen er eigenlijk aan fitness en wat zijn
hun motieven? In dit artikel worden de feiten op een rijtje
gezet.
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Defenities
Inactief –

Geen enkele dag in zomer en winter tenminste 30 minuten matig intensief lichamelijk actief
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voor volwassenen (18-55 jaar) – Dagelijks minstens een half uur matig
intensieve lichamelijke activiteit (tussen de 4 en 6,5 MET), op minimaal 5 dagen per week. Matig lichamelijk actief betekent
voor volwassenen bijvoorbeeld stevig wandelen (5 km/uur) of fietsen (16 km/uur).
De fitnorm – Ten minste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve activiteit.
De combinorm – Is een combinatie van beide bovenstaande normen. Iemand voldoet aan de combinorm wanneer hij/zij
aan ten minste aan één van de beide normen voldoet.
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2. nastreven van vaardigheden;
3. nastreven van uitmunten;
4. nastreven van gezondheid;
5. nastreven van sociale contacten.
In de literatuur wordt daarnaast vaak
een onderscheid gemaakt tussen
extrinsieke en intrinsieke motivatie. De
bovengenoemde motieven zijn te herleiden tot deze dimensies. Verder
wordt in de sportpsychologie vaak
gewerkt met het onderscheid tussen
ego-georiënteerd en taak-georiënteerd.
Een ego-georiënteerde sporter wil
Tabel 2. Motieven (in %) voor gebruik fitnesscentra en sportverenigingen (Bron: SCP/MI: NSO
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sures optreden, namelijk 0,2 blessures
per 1.000 uur sporten.

Registratie
Vanaf het jaar 2007 zal er voor het eerst
(met steun van het ministerie van
VWS) een zelfstandige registratie
plaatsvinden van sportblessures bij fitness. Dit zal gebeuren met een speciaal
hiervoor ontwikkeld Blessure Informatie- en registratie Systeem (BIS). Een
dergelijk systeem voor het registreren
van sportblessures is reeds actief in
diverse andere takken van sport, zoals
voetbal (professioneel en amateur),
tennis, hockey, korfbal en schaatsen.
Het inzetten van het BIS zal er toe leiden dat er een beter inzicht wordt verkregen in de aard en de oorzaken van
de blessures die bij fitness optreden.
Ook kan dan specifieker bekeken worden bij welk soort activiteiten de blessures optreden.
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