
Voor het onderstaande artikel is Marloes Vromans, alumnus van de Radboud universiteit 
geïnterviewd. In haar master heeft zij zichzelf gespecialiseerd in risicogedrag en angst- en 
stemmingsstoornissen. Daarnaast is hardlopen een van haar favoriete bezigheden. De perfecte 
combinatie van beide is wat zij zelf zo leuk vindt, en haar veel voldoening geeft in haar werk als 
orthopedagoog: Running therapy! 

 

  Marloes vertelt dat zij ziet dat voor haar 
cliënten Running therapy een vorm van 
therapie is die ruimte geeft in plaats van 
inneemt. ‘Het geeft hen de gelegenheid 
de dagelijkse druk te vergeten. 
Daarnaast zijn vanuit wetenschappelijke 
onderzoeken vele mogelijke verklaringen 
waarom Running een positief effect 
heeft. Er is een grove tweedeling te 
maken tussen neurobiologische en 
psychologische verklaringen. Dat is een 
wel vrij taaie stof maar daar kun je zelf 
vast genoeg literatuur over vinden! Het 
belangrijkste is eigenlijk dat prestaties 
niet het doel zijn. We kijken alleen hoe 
het rennen een positieve invloed kan 
hebben op het mentale welbevinden van 
de cliënt. Ik denk dat daarnaast ook dat 
de laagdrempeligheid een grote 
bijdragen heeft, je hoeft namelijk geen 
ervaring te hebben met hardlopen.’ 

Wanneer kan Running therapy 
ingezet worden? 
‘Altijd! De belangrijkste categorieën 
waarbij Running therapy ingezet kan 
worden zijn bij psychiatrische 
stoornissen en klachten. Het meeste 
onderzoek is gedaan bij cliënten met 
depressies maar Running therapy kan 
ook ingezet worden bij angststoornissen, 
bijvoorbeeld bij een paniekstoornis. In 
Running therapy zit tevens een vorm van 
exposure, die de werkzaamheid 
vergroot: bij hardlopen ontstaan 
namelijk lichamelijke verschijnselen die 
in een andere context door cliënten vaak 
als levensbedreigend kunnen worden 
ervaren (symptomen passend bij een 
paniekaanval). 

Marloes kun je vertellen wat Running 
therapy is? 
‘Running therapy is het inzetten van een 
rustige duurloop voor jongeren tussen de 
14-18 jaar met psychische klachten. Het 
zorgt voor het bevorderen van de mentale 
gesteldheid. Wat dat eigenlijk betekent is 
dat je door middel van regelmatig 
hardlopen je jezelf beter gaat voelen.’ 

Hoe kwam je erbij om Running 
therapeut te worden? 
‘Wat ik in de praktijk merk is dat hardlopen 
mij een goed gevoel geeft. Ik wilde altijd al 
mijn werk combineren met beweging. Ik 
dacht dit is de uitgewezen kans om Running 
therapy te introduceren bij de praktijk waar 
ik werk. Daarnaast is er veel onderzoek 
gedaan naar de positieve invloed die 
beweging op het mentale welbevinden 
heeft.’ 

Marloes vertelt vol enthousiasme dat ze 
running therapie helemaal fantastische 
vindt. De passie straalt dan ook van haar 
gezicht af.  

Waarom werkt Running therapy? 
‘De huidige maatschappij is gebaseerd op 
presteren. We willen meer, sneller en 
beter. Veel mensen stellen hoge eisen aan 
zichzelf en soms kan de druk die je jezelf 
oplegt zich uiten in psychische klachten 
zoals somberheid, angst,  stress en 
vermoeidheid. 

De behandelingen van deze klachten 
gebeurt vaak door middel van 
gesprekstherapie. Echter is er vaak geen 
ruimte meer in het hoofd van cliënten voor 
gesprekken maar hierbij biedt Running 
therapy een uitkomst!’ 

 

Ready to RUN? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Marloes Vromans, Running therapeut 

Ook bij Somatoforme stoornissen 
(onverklaarbare lichamelijke klachten) kan 
Running therapy ingezet worden. 

Leuk om te weten: door Running therapy ben je 
op positieve manier met je lichaam bezig, en zo 
leert de cliënt zijn/haar lichaam vaak ook beter 
kennen. Ook bij stress en/of burn-outklachten, 
vermoeidheid en slaapproblemen kan Running 
therapy ingezet worden. Eigenlijk is er vrijwel 
geen psychische stoornis waarbij bewegen geen 
nuttige bijdrage kan leveren aan de 
behandeling.’ 

Heb je tot slot nog tips voor 
orthopedagogen in wording? 

Mijn tip dan is dat welke plek je ook krijgt in het 
werkveld, je vooral dicht bij jezelf moet blijven. 
Hardlopen is iets wat ik zelf heel leuk vind maar 
je hebt  natuurlijk nog veel meer soorten 
therapie die een positief effect hebben op de 
behandeling. Ga op zoek naar wat bij jou past 
als hulpverlener om zo cliënten optimaal te 
kunnen helpen!  

 

 

 

 

 

 

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar Running 
therapy en het effect dat dit kan hebben op de 
behandeling van cliënten? Schroom dan niet om 
meer literatuur te lezen! Daarnaast wordt er op 
de Radboud universiteit ook onderzoek gedaan 
naar het effect van Running therapy.  

‘Ik vind Running therapy 
helemaal fantastisch!’ 


