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Onderzoeksvragen 
• Hoe vaak worden mensen ziek na een run? 

• Gastro-enteritis
• Respiratoire klachten
• Huidklachten
• Blessures en wonden

• Wat zijn persoonlijke en run-specifieke
risicofactoren om ziek te worden?

• Welke adviezen kunnen we deelnemers en 
organisaties geven? 



• Benaderen organisatie runs voor deelname

• Hygiëne inspectie op locatie en modder/water samples 
verzamelen

• Prospectieve cohortstudie: vragenlijstonderzoek bij 
deelnemers (en controles) 1 week na de Run

• Diagnostiekafname bij deelnemers met en zonder 
klachten

• Analyse
• Analyse per run (univariabel)

• Multilevel analyse: univariabele en multivariabele logistische 
regressie



Kenmerken onderzochte runs
• 17 runs, 30.000 deelnemers (range 230-7600 per run)

• April t/m oktober 2017

• 4 provincies 

• 15/17 gaan door niet officieel zwemwater

• 7/17   zichtbare dieren uitwerpselen

• 7/17 duurden 2 dagen

• 4/17 regen op dag van de run

• 4/17 temperatuur >25 °C

• 4/17 zeep/ papieren handdoeken bij wc’s aanwezig



Kenmerken deelnemers

• 2646 vragenlijsten volledig ingevuld 
(range respons per run 5% tot 32%)

• 53% man

• Mediaan 33 jaar, 72 kg en 175 cm

• 52% sport drie keer of vaker per week

• 7% rookt

• 28% chronische ziekte/allergie



resultaten multilevel
multivariabele analyse



Risicofactor Blootgesteld
Totaal                  Cases (ar%)

aRR (95% BI) P-value

vrouw 1258 47 (3.7) 1.9 (1.2-2.8) 0.003

Chronische 
allergieën

449 19 (4.2) 1.7 (1.2-2.5) 0.004

Chronische 
ziekten

411 7 (1.7) 0.51 (0.33-0.79) 0.003

Water (in de 
mond en/of 
ingeslikt)

1640 54 (3.3) 2.2 (1.27-3.97) 0.005

Modder ingeslikt 85 7 (8.2) 2.4 (1.2-4.9) 0.015

Alcohol 
consumptie

657 7 (1.1) 0.34 (0.16-0.71) 0.004

38 mensen deden mee met een run terwijl ze maagdarmklachten hadden 

tijdens of week voor de run 

Fecessamples bij 111 deelnemers: sapo, noro, giardia

en campylobacter



Risicofactor Blootgesteld
Totaal                  Cases (ar%)

aRR (95% BI) P-value

vrouw 1258 103 (8.2) 2.1 (1.6-3.0) 0.000



Risicofactor Blootgesteld
Totaal                  Cases (ar%)

aRR (95% BI) P-value

vrouw 1258 68 (5.4) 2.3 (1.3-3.9) 0.004

Temperatuur 
>25℃
(ref = <20℃)

853 21 (2.5) 0.53 (0.31-0.91) 0.022

Afspoelen in 
hottub
(ref=leiding 
water)

80 6 (7.5) 2.2 (1.7-2.8) 0.000



• 156 (6%) deelnemers: open wond →
risicofactoren: vrouw, chronische allergieën en ziekten, 
beschermend: vaker meedoen aan runs

• 131 (5%) deelnemers: blessures →
geen relevante risicofactoren

• 5 deelnemers: tekenbeet



Gezondheidsklachten na deelname run 
lijken mee te vallen

• Water en modder inslikken hogere kans op gastro-enteritis

• Er zijn deelnemers die meedoen met maagdarmklachten: 
risico op uitbraken 

Aanbevelingen

• Organisaties moeten deelnemers informeren over risico’s en 
voorzorgsmaatregelen

• Hygiënevoorschriften opvolgen (LCHV evenementen)



https://magazines.rivm.nl/2018/03/infecti
eziekten-bulletin/obstacle-runs-en-
infectieziekten-tips-voor-de-ggd-praktijk

https://magazines.rivm.nl/2018/03/infectieziekten-bulletin/obstacle-runs-en-infectieziekten-tips-voor-de-ggd-praktijk


• Februari 2018: Presentatie onderzoeksresultaten bij de OCR international
ledendag. 

• Februari 2018: Presentatie resultaten aan sociaal verpleegkundigen 
werkzaam in Zuid Nederland en Vlaanderen

• Februari 2018: Presentatie resultaten kennissessie gemeenten

• Maart 2018: Workshop op de Transmissiedag waarbij o.a. de voorlopige 
resultaten zijn gepresenteerd

• April 2018: Presentatie voorlopige resultaten bij de AMPHI-Arena

• Mei 2018: abstract ingediend voor ESCAIDE. Het abstract is 
geaccepteerd voor een posterpresentatie op het congres in november

• Onze arts schreef verschillende blogs over modder en obstakel runs 
tijdens het onderzoek: https://www.ggdhvb.nl/blog/2018/01/Een-jaar-
lang-modderhappen-en-kopje-onder (rechts onderin staan links naar de 
andere blogs hierover)

• Momenteel werken we nog aan een  Engelstalig artikel voor 
Eurosurveillance

https://www.ggdhvb.nl/blog/2018/01/Een-jaar-lang-modderhappen-en-kopje-onder



