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Even voorstellen…





Prestatiepsychologie

"Performance psychology is the study and application of psychological 
principles of human performance to help people consistently perform in 
the upper range of their capabilities and more thoroughly enjoy the 
performance process.” 

(American Psychological Association) 







Presteren onder druk







Fysieke reacties

▪ Hartslag omhoog
▪ Bloeddruk omhoog
▪ Hormoonproductie verandert
▪ Luchtwegen wijder
▪ Bloedsuiker omhoog
▪ Bijnier vormt adrenaline &

noradrenaline
▪ Spierstofwisseling omhoog
▪ Bloedvaten huid & maag nauwer 



Psychologische reacties

▪ Angst
▪ Boosheid
▪ Onzekerheid
▪ Afwachtendheid
▪ Concentratieverlies
▪ Besluiteloosheid
▪ Vergeetachtigheid
▪ Nervositeit
▪ Ontevredenheid



Spanning

= Fysieke en mentale activatie als gevolg van 
een situatie die als bedreigend wordt ervaren



Evolutie 
Vecht of vlucht reactie

= Een supersnelle instinctieve reactie van het 
lichaam op een levensbedreigende situatie (of wat 
daarop lijkt).

(Fight, flight or freeze) 



Executieve functies: 
- besluitvorming 
- planning / initiatief 
- creatieve oplossingen 
- gedrag dat passend is voor 
de situatie



Evolutie 
Vecht of vlucht reactie

= Een supersnelle instinctieve reactie van het lichaam op een 
levensbedreigende situatie (of wat daarop lijkt).

Handelingsfouten in de sport: 
- Verstoppen / vermijden
- Geen risico’s nemen
- Agressie
- Juist risico’s nemen 
- Aanpakken wanneer niet nodig



Is spanning goed of slecht?



Overspanning: je ervaar t teveel 
spanning. Controle verlies! Je 

bevriest!

Onderspanning: je ervaart te weinig 
spanning. Je bent niet alert  en 

onvoldoende voorbereid  op wat je te 
wachten staat

Optimale spanning: je bent klaar voor 
actie. Snelheid van denken,bewegen, 
kijken, beoordelen en fysieke kracht 
hebben een enorme boost gekregen



Interpretatie

• Interpretatie van lichamelijke 
sensaties is voor een groot deel 
bepalend of je er last van hebt 

• Negatief → ineffectief

• Stimulerend → effectief 



Aandachtscontrole

• Zelfbewust 

• Verlies aandachtscapaciteit

• Vb: 911 “wat zie je?”

• Huntelaar
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Het hebben van 
een plan

• Routine / protocol

• Automatiseren van gedrag 

• Trainen

• “Hoe spannender hoe 
dommer”



Meer Prestatiepsychologie? 
- 6-daagse opleiding Prestatiepsychologie in Hoofddorp

- 29 okt, 5, 12, 19, 26 nov en 3 dec van 19.00 - 22.30 

- Gastdocenten: Rico Schuijers, Bart Heuvingh, Ivo Spanjersberg, 
Joep Teeken en Paul van zwam 

- NGS accreditatie: 18 licentiepunten

- Vragen? Mail: lara@topsportcompany.nl



Bedankt! 


