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SUMMARY

Musculoskeletal injuries and dropout in the military
epidemiology, prediction and prevention

GENERAL INTRODUCTION

Musculoskeletal conditions and injuries are the leading health problem in the military. 
They place a high burden on the Defense health care system, induce productivity 
loss, cause dropout of military training, and impair military readiness. To begin with, 
no contemporary epidemiological data on musculoskeletal injuries and dropout are 
available for active duty personnel and military trainees in the Netherlands Armed 
Forces yet. It is also unclear whether ongoing monitoring systems can be used to provide 
updated estimates of individual dropout probabilities in elite military training. Finally, 
we wondered what the effectiveness is of injury preventive strategies in the military.

The objectives of the research in this thesis were to provide insight in epidemiologic data 
of musculoskeletal injuries and dropout of training in the Netherlands Armed Forces 
in terms of incidence-rates, dropout-rates and injury-related costs, to provide insight 
in the magnitude of the problem (part I); make efforts to predict individual dropout 
probabilities (part II); and to evaluate which prevention interventions may be worth 
implementing in the military (part III). Ultimately this thesis aims to contribute to training 
soldiers sustainably.

PART I EPIDEMIOLOGY

Contemporary epidemiological data of musculoskeletal injuries and rates of failure to 
complete military training form the fundament upon which further steps towards injury 
prevention and sustainable training can be based. Chapter two describes musculoskeletal 
injury incidence rates and the injury-dependent financial burden in active-duty personnel 
of the Netherlands Armed Forces. Through retrospective evaluation of electronic patient 
records, we were able to determine incidence density rates per 100 person-years, 
physician care costs, and productivity costs for a three-year period. The sample included 
almost a quarter of the total Netherlands Armed Forces population of 2016. In this sample, 
consultations of musculoskeletal injuries accounted for the majority (23.2%) of all new 
consultations with a military physician. Incidence rates were the highest for back (6.73 per 
100py, 95% confidence interval (CI) 6.39 ; 7.10), knee (5.04 per 100py, 95% CI 4.74 ; 5.35), 
and foot (4.79 per 100py, 95% CI 4.50 ; 5.10). The estimated costs for physician visits for 
musculoskeletal injuries were €0.69 million. In this sample, limited duty days during the 
three-year observation period accounted for an estimated €1.10 million in productivity 
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loss. When extrapolating these costs to the total Netherlands Armed Forces, we estimate 
that total annual costs amount to at least €1.7 million.

Following incidence rates in active-duty personnel, chapter three provides an overview 
of musculoskeletal injury incidence rates and rates of failure to complete elite military 
training. This study also explored restricted training days due to musculoskeletal injuries 
and summarizes primary care interventions by military physicians. We collected dropout 
rates and injury surveillance data from the electronic patient records of two elite units 
of the Netherlands Armed Forces: the Royal Netherlands Marine Corps (RNLMC) and the 
Airmobile Brigade (AMB). In the RNLMC, total dropout rate was 53.9% and dropout due to 
musculoskeletal injuries was 23%. The most frequently affected locations were foot, knee 
and leg. In the AMB total dropout rate was 52.6% and dropout due to musculoskeletal 
injuries was 25%. In the AMB, the most frequently affected locations were back, knee 
and leg. Average restricted training days due to musculoskeletal injuries ranged between 
8.3 and 20.8 days/injury. Musculoskeletal injury primary care by military physicians 
consisted mostly of the provision of injury-specific information and (self-) management 
options, imposing a specific activity restriction and referral to the military physiotherapy 
department.

PART II PREDICTION

Just like the occurrence of injuries is failure to complete military training always 
multifactorial, and even determining the reason for dropout (i.e. due to physical hindrance, 
homesickness, or lack of motivation) is often more complicated than superficially expected. 
In chapter four of this thesis, we derived dynamically updated estimates of conditional 
dropout probabilities for Marine recruit training, in a prediction model. We undertook a 
landmarking analysis in a Cox proportional hazard model using longitudinal data from 
744 recruits from existing databases of the Marine Training Centre in the Netherlands. 
The model provides personalized estimates of dropout from Marine recruit training given 
a recruits’ baseline characteristics and time-varying mental and physical health status, 
using 21 predictors. The discriminative ability (c-index) of the prediction model was 0.78, 
0.75, and 0.73 in week one, week four and week twelve, respectively. We used 10-fold 
cross-validation to train and evaluate the model. Using this model, embedded monitors 
can detect fluctuations in individual dropout risk and subsequently, they may educate and 
advise training staff to realize adjustments both on a group and individual level.

A few points came to notice during the development of the prediction model; a frequent 
reported reason for dropout was that training was too hard mentally; the statement 
regarding mental fitness was skipped repeatedly; feeling motivated and baseline 
fitness were statistically the most significant predictors of the model. Following the 
development and interval validation of the prediction model, we searched for variables 

11

BNW_Iris_DEF.indd   209BNW_Iris_DEF.indd   209 19-04-21   14:2419-04-21   14:24



210

Chapter 11

that potentially may enhance the performance of the model. A personality trait that 
recently received heaps of attention is grit (passion and perseverance) as a predictor of 
success in several domains. In order to subsequently scrutinize the association between 
levels of grit at entry Marine recruit training and dropout risk, we first evaluated the 
psychometric properties of the NL-Grit scale in Marine recruits, which is presented in 
chapter five of this thesis. Principal component analysis supported the intended two-
factor structure of the NL-Grit; consistency of interests and perseverance of effort. Rasch 
rating scale analysis indicated that the 5-point Likert-type response scale was not used 
by respondents as intended and an amended scoring system to improve the reliability of 
a NL-Grit score was proposed. The item spread appeared to be sufficient for measuring 
the entire range of grit trait levels in Marine recruits.

The results of the psychometric study in chapter five, provided knowledge on how 
the NL-Grit scale was used by Marine recruits and which factors we needed to take 
into account in our follow-up research. Subsequently, in chapter six we explored the 
association between baseline grit scores and failure to complete Marine recruit training. 
Results of this study did not confirm the suggested association—that higher levels of 
grit were associated with lower dropout risk—in Dutch Marine recruits based on the NL-
Grit scale. Since dropout can be induced by several and interacting factors, we explored 
the association between baseline grit levels and total dropout; discharge from training 
upon individual request; and dropout due to musculoskeletal injuries. The finding holds 
both in recruits who were prematurely discharged upon individual request and those 
who failed to complete training due to musculoskeletal injuries. Explained variance in 
dropout by baseline grit levels was somewhat higher in the former subgroup than in the 
latter, but nevertheless low in both.

PART III PREVENTION

Following our efforts to estimate the magnitude of the problem and predict individual 
dropout probabilities, we continued with determining the effectiveness of injury 
prevention interventions in the military. Chapter seven describes a pilot-intervention 
study which aimed to estimate the effects of agility training primary on body control 
and change-of-direction speed (i.e. physical capabilities) and secondary on failure to 
complete training due to musculoskeletal injuries in elite military training. The study 
sample showed a limited effect on physical capabilities, favoring the intervention group. 
If training regimes are unbalanced, the frequent long marches with external load during 
military training may yield a decrease in agility in recruits. This study suggests that 
agility training could limit the loss of body control and change-of-direction speed during 
military training. More importantly, agility training resulted in less dropout due to injuries 
compared to the control group over the length of the military training course. Larger 
trials are needed to confirm these findings.
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To provide an overview of the literature of the current evidence regarding preventive 
interventions for musculoskeletal injuries in Armed Forces, chapter eight of this thesis 
presents a Cochrane style systematic review. We concluded that the current evidence 
base for exercise programs as prevention strategies for musculoskeletal injuries in 
the military is of low quality. Arising from reviewing the literature we formulated the 
following recommendations for practice: adaptation of neuromuscular and resistance 
exercises to strengthen tissues and increase fitness in both recruits as well as in active-
duty personnel; diagnosis-specific targeted training programs; and prevention of overly 
high impact loads and appropriate recovery time in between training sessions.

The last and final chapter of part III of this thesis, chapter nine, discusses how key 
evidence-informed principles of load management to minimize the risk of injury in sports 
can also be applied to military recruits with the ultimate aim of reducing the incidence 
and impact of musculoskeletal injuries and attrition from training. Routine scientific 
monitoring of a combination of external and internal load factors, relevant to the 
nature of occupational requirements are needed to apply injury prevention strategies 
in military training. We proposed that the strategies incorporated within this review 
could be applied widely in recruit training across military organizations to reduce the 
incidence of musculoskeletal injuries and associated medical costs whilst enhancing 
physical performance and organizational effectiveness.

GENERAL DISCUSSION

During this thesis, we have gained insight into the epidemiology of musculoskeletal 
injuries in active-duty personnel as well as in military recruits. To further expand on the 
results of this study, more detailed information regarding the professional occupation of 
personnel within military units are needed. Secondly, we would like to emphasize again 
that predictive algorithms and machine learning, such as the model we developed, are 
useless tools if they do not evolve with daily practice or adjust to new insights. To expand 
on our considerations how the seven principles of load management to minimize the risk 
of injuries can be applied in military recruits, it is at least just as important to consider 
how the principles can be applied in training active-duty personnel.

To conclude, before each attempt to effect change in daily practice, the context; 
attitudes; and behaviors of the involved persons need to be understood. Standardized 
and ongoing scientific monitoring of load factors, injury incidence and dropout rates are 
needed to develop, apply and evaluate injury preventive strategies in military training. 
By focusing on the factors that can be controlled, practitioners can minimize the risk of 
musculoskeletal injuries and attrition from training in military recruits.

11
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Blessures en uitval bij militairen in opleiding
epidemiologie, predictie en preventie

ALGEMENE INTRODUCTIE

Musculoskeletale blessures (klachten aan het bewegingsapparaat) vormen het grootste 
gezondheidsgerelateerde probleem binnen militaire organisaties. Dergelijke blessures 
vormen een grote belasting op de militaire gezondheidszorg, ze beïnvloeden de 
inzetbaarheid en taakuitvoering van militaire eenheden negatief, en ze zijn wereldwijd één 
van de belangrijkste oorzaken van uitval uit militaire opleidingen. Binnen het Nederlandse 
Ministerie van Defensie zijn tot op heden geen epidemiologische gegevens gepubliceerd 
over blessure-incidentie en uitval uit de opleiding. Het is tevens onduidelijk of hedendaagse 
registratie en monitor systemen kunnen worden ingezet om te voorspellen wie de opleiding 
succesvol zal afronden, en wie niet. Tenslotte is het onduidelijk wat de effectiviteit is van 
blessure preventie strategieën in militaire populaties.

De doelstellingen van de onderzoeken in dit proefschrift waren om inzicht te krijgen in 
epidemiologische gegevens van blessures binnen de Nederlandse krijgsmacht via incidentie 
cijfers, uitvalspercentages en gerelateerde kosten, en daarmee inzicht te verkrijgen 
in de omvang van het probleem (deel I); om een predictiemodel te ontwikkelen om de 
individuele kans op uitval uit de militaire opleiding te voorspellen (deel II); en om blessure 
preventie interventies te evalueren op effectiviteit (deel III). Het overkoepelende doel van 
dit proefschrift is om bij te dragen aan het veilig en effectief opleiden van rekruten en 
duurzaam trainen van actief dienend militair personeel.

DEEL I EPIDEMIOLOGIE

Inzicht in de omvang van bovengenoemd probleem vormt het fundament waarop 
opeenvolgende stappen in blessure preventie en duurzaam trainen kunnen worden 
gebaseerd. Het doel van hoofdstuk twee was om de blessure-incidentie en de daaraan 
gerelateerde kosten binnen het Nederlandse Ministerie van Defensie te beschrijven en te 
evalueren. In deze descriptieve epidemiologische studie zijn de blessuregegevens uit de 
elektronische patiëntendossiers van meerdere militaire eenheden van het Nederlandse 
Ministerie van Defensie verzameld. De gebalanceerde steekproef omvatte bijna een kwart 
van de totale doelpopulatie in 2016. Binnen deze steekproef vormden musculoskeletale 
blessures 23,2% van alle nieuwe consulten. De blessure-incidentie per militaire eenheid 
varieerde van 12,5 tot 53,3 per 100-persoonsjaren. In de totale steekproef waren de 
blessure incidentiecijfers het hoogst bij rugklachten (6,73, 95% BI 6,39-7,10), knieklachten 
(5,04, 95% BI 4,74-5,35) en voetproblemen (4,79, 95% BI 4,50-5,10). De geschatte curatieve 
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zorgkosten voor blessures in de steekproef was €0,69 miljoen. Inzetbaarheidsbeperkingen 
resulteerden in een geschatte €1,10 miljoen productiviteitskosten, berekend met behulp van 
de top-down microcosting-methode. Bij het extrapoleren van deze kosten naar de totale 
Nederlandse krijgsmacht werden de jaarlijkse kosten geschat op minimaal €1,7 miljoen.

In aansluiting op blessure incidentiecijfers in actief dienend militair personeel, beschrijft 
hoofdstuk drie blessure-incidentiecijfers, uitval uit de opleiding, en verleende primaire 
zorg, onder Nederlandse rekruten. In een retrospectief observationeel cohortonderzoek 
zijn uitvalpercentages, blessuregegevens en primaire zorg data geanalyseerd van de initiële 
opleiding van twee elite-eenheden van het Nederlandse Ministerie van Defensie: het Korps 
Mariniers en de Luchtmobiele Brigade. Bij de Elementaire Militaire Vorming Mariniers 
(EMV) was het uitvalspercentage 53,9% en de uitval als gevolg van blessures was 23%. De 
meest aangedane blessurelocaties waren de voet, knie en onderbeen. Bij de Algemene 
Militaire Opleiding Luchtmobiel (AMOL) was het uitvalspercentage 52,6% en de uitval als 
gevolg van blessures was 25%. De meest aangedane blessurelocaties waren de rug, knie en 
onderbeen. Blessure-incidentiecijfers varieerden van 1,90 tot 64,7 per 100-persoonsjaren. 
De gemiddelde duur van een inzetbaarheidsbeperking voor een blessure varieerde van 8,3 
tot 20,8 dagen per blessure. De primaire zorg door militaire artsen bestond voornamelijk 
uit het verschaffen van diagnose-specifieke informatie en adviezen, zelfmanagementopties, 
een specifieke inzetbaarheidsbeperking en een verwijzing voor fysiotherapie.

DEEL II PREDICTIE

Net als het ontstaan van blessures is ook uitval uit de initiële militaire opleiding 
multifactorieel. Alleen al het bepalen van de reden van uitval (zoals als gevolg van 
lichamelijke klachten, heimwee, of gebrek aan motivatie) is dikwijls complexer dan in eerste 
instantie verwacht. Hoofdstuk vier beschrijft de ontwikkeling van een predictiemodel 
gebruik makend van prospectief verzamelde data van 744 mariniers in opleiding. Het model 
is ontwikkeld door middel van een landmark analyse in een Cox proportioneel hazard 
model en voorspelt de individuele kans op uitval op basis van kenmerken bij aanvang van 
de opleiding en wekelijks gemeten fysieke en mentale fitheidsstatus. Het discriminatief 
vermogen (c-index) van het predictiemodel was 0,78; 0,75; en 0,73 in week één, week vier en 
week twaalf van de mariniersopleiding. Specialisten betrokken bij het opleiden en trainen 
van mariniers (zoals Fieldlab managers) kunnen dit model gebruiken om rekruten met een 
verhoogd risico op uitval tijdig te herkennen om zowel op individueel als groepsniveau 
adequate aanpassingen te kunnen realiseren.

Een aantal punten kwam naar voren tijdens de ontwikkeling van het predictiemodel. Een 
veel genoemde reden van uitval was dat de Mariniersopleiding mentaal te zwaar was. Het 
item met betrekking tot mentale fitness werd echter veelvuldig niet ingevuld, en zin om 
de week te beginnen en baseline fitness bleken de meest significante voorspellers van het 
model. Na de ontwikkeling en interne validatie van het model zochten wij naar verder naar 
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predictoren die het predictief vermogen van het model mogelijk zouden kunnen verbeteren. 
Een persoonlijkheidskenmerk dat veel aandacht heeft gekregen in wetenschappelijk 
onderzoek, als potentiele voorspeller van succes in diverse domeinen, is grit – beschreven 
als passie en doorzettingsvermogen. Alvorens de grit schaal als vragenlijst te gebruiken om 
associaties te exploreren, hebben we in hoofdstuk vijf de psychometrische kwaliteiten van 
een Nederlandse vertaling van de originele grit schaal beschreven en onderzocht. Principale 
componenten analyse ondersteunde de twee-factor structuur van de NL-Grit, namelijk 
consistentie van interesses (passie) en doorzettingsvermogen. Rasch responsieschaal 
analyse liet zien dat de 5-punts responsieschaal niet werd gebruikt zoals bedoeld. Op basis 
hiervan hebben we een gewijzigd scoring systeem voorgesteld om de betrouwbaarheid 
van de NL-Grit te verbeteren. De verdeling van items werd voldoende geacht om grit levels 
van in mariniers in opleiding over de gehele range betrouwbaar te meten.

Na het evalueren van de psychometrische kwaliteiten van de NL-Grit beschrijft hoofdstuk 
zes vervolgens de associatie tussen de mate van grit bij aanvang van de mariniersopleiding 
en de kans op uitval. De resultaten van deze studie bevestigen niet de veronderstelde 
associatie die in eerdere studies werd gevonden, namelijk dat een hogere mate van grit 
de kans op uitval verlaagt. De associatie bleek tevens afwezig in subgroepen gebaseerd 
op de (door de rekruut opgegeven) reden van uitval; beëindigen van de opleiding op eigen 
verzoek, en uitval als gevolg van een musculoskeletale blessure. De verklaarde variantie 
in uitval door baseline grit levels was enigszins hoger in de groep die de opleiding op eigen 
verzoek beëindigde, maar desondanks laag in beide subgroepen.

DEEL III PREVENTIE

Na het onderzoeken van de omvang van het probleem en inspanningen om individuele 
risico’s op uitval uit de opleiding te voorspellen, vormde de evaluatie van blessure preventie 
interventies in militaire organisaties het vervolg. Hoofdstuk zeven beschrijft een pilot-
interventie studie naar het effect van snelheid- en behendigheidstraining (agility training). 
De studie was primair gericht op fysieke kwaliteiten zoals snelheid en wenbaarheid en 
secundair op het risico op uitval uit de Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel als gevolg 
van een blessure. In de onderzoekspopulatie was er een klein effect zichtbaar op snelheid 
en wendbaarheid, in het voordeel van de interventie groep. Deze resultaten suggereren 
dat agility training tijdens de militaire opleiding mogelijk een eventuele achteruitgang van 
snelheid en wendbaarheid beperkt. Meer noemenswaardig was dat er significant minder 
uitval als gevolg van blessures kon worden vastgesteld in de groep die behendigheidstraining 
had ontvangen in vergelijking met de controle groep. Gezien de kleine onderzoekspopulatie 
is dit echter nog geen sluitend bewijs en is meer onderzoek nodig.

Vervolgens is een systematische literatuur studie uitgevoerd om een volledig overzicht 
te krijgen van de beschikbare literatuur naar de effectiviteit van blessure preventie 
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interventies voor militairen, gepresenteerd in hoofdstuk acht. Concluderend is het huidige 
beschikbare bewijs van lage kwaliteit, daar het risico op vertekening (bias) in de betrokken 
studies hoog was. Op basis van het beschikbare bewijs konden de volgende aanbevelingen 
worden geformuleerd: incorporeer neuromusculaire oefeningen en weerstandstraining 
(krachttraining) in het fysieke trainingsprogramma van zowel rekruten als actief dienend 
militair personeel om weefsels te versterken en de belastbaarheid en fitness te vergroten; 
incorporeer diagnose-specifieke preventie programma’s; en voorkom te hoge acute 
trainingsbelasting en realiseer voldoende hersteltijd tussen training sessies.

Ten slotte is in hoofdstuk negen een beschouwing door specialisten uit het vakgebied 
opgenomen over hoe blessure preventieve wetenschappelijke principes van het monitoren 
van trainingsbelasting in sport kunnen worden toegepast bij rekruten in opleiding om 
het risico op blessures en uitval als gevolg daarvan te verminderen. Routinematig en 
gestandaardiseerde monitoring van interne en externe op functieprofielen afgestemde 
trainingsbelasting is essentieel om blessure preventie strategieën te kunnen toepassen 
gedurende de militaire opleiding. De specifieke strategieën die in deze beschouwing 
worden besproken, kunnen breed worden toegepast in militaire opleidingen, teneinde de 
incidentie, impact en kosten van musculoskeletale blessures onder rekruten te beperken 
en tegelijkertijd toekomstig fysiek optreden en militaire gereedstelling te verbeteren.

ALGEMENE BESCHOUWING

Tijdens het uitvoeren van de studies in dit proefschrift hebben we inzicht verworven in de 
epidemiologie van musculoskeletale blessures bij actief militair personeel en rekruten. Om 
inzicht te verkrijgen in blessure incidentie-cijfers bij specifieke militaire beroepen, bestaat 
de behoefte aan meer gedetailleerde informatie over de professionele functieomschrijving 
van personeel binnen militaire eenheden in blessure-registratie systemen. Ten tweede 
moet worden benadrukt dat voorspellende algoritmen, zoals het door ons ontwikkelde 
predictie model, nutteloze instrumenten zijn als ze niet evolueren met de dagelijkse praktijk 
of zich aanpassen aan nieuwe inzichten. Ten derde, om het risico op blessures onder 
rekruten te verminderen is het eveneens van belang te overwegen hoe de principes van 
het monitoren van trainingsbelasting kunnen worden toegepast bij het duurzaam trainen 
van actief dienend militair personeel.

Tot besluit; voor elke wens tot verandering van de dagelijkse praktijk is het onontbeerlijk 
de context; attitudes; en gedragingen van de betrokken individuen te willen begrijpen. 
Gestandaardiseerd en routinematig monitoren van trainingsbelasting, blessures en 
uitvalpercentages zijn nodig om blessure preventieve strategieën te implementeren en te 
evalueren in militaire opleidingen. Het is mogelijk om het individuele risico op blessures 
en uitval bij militairen in opleiding te beïnvloeden, wanneer militaire training specialisten 
zich focussen op de factoren die zijn beschreven in deze thesis.
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