
52

Helaas zijn blessures onlosmakelijk verbonden met sport en 

ook in het voetbal komen blessures helaas regelmatig voor. 

Vervelend voor de voetballer zelf, maar ook de rest van het 

team moet een speler missen en de trainer wordt vaak voor 

lastige keuzes gesteld.

Voor sporters vraagt herstel van blessures een aanzienlijk 

specifiekere aanpak dan voor niet-sporters. Een vroege re-

activatie (indien mogelijk) is vaak wenselijk om herstel te 

bespoedigen en training gericht op onderhoud van stabiliteit 

en spierkracht zorgt over het algemeen voor een snellere 

terugkeer dan de “wait-and-see” aanpak.

Het is dus zinvol om een goede “opstelling” te realiseren in “de 

wedstrijd” van het herstel van een blessure; de geblesseerde 

sporter centraal tussen specialisten op het gebied van 

sportblessures!

Een blessure…… Snel en verantwoord weer  
terug op het veld!
Een snelle terugkeer naar het veld is ieders wens bij een 

blessure, maar uiteraard dient dit wel verantwoord te 

gebeuren. Een goed herstel begint met een nauwkeurige 

en exacte diagnose, gekoppeld aan een individueel plan om 

herstel en eventuele revalidatie gedegen vorm te (kunnen) 

geven. 

Sport stelt hoge eisen aan het lichaam, welke hier wel tegen 

opgewassen dient te zijn.

Iedereen kent het voorbeeld van de (veelal forse!) spierkracht 

afname als iemand een paar weken in het gips heeft gezeten. 

De fractuur of gescheurde enkelbanden zijn wellicht weer 

“geheeld” na een periode van gips, maar dit betekent zeker 

niet dat de sporter hiermee gereed is om sport zomaar weer 

te gaan hervatten. De afname van getraindheid betekent een 

aanzienlijk vergroot risico op herhaalde (of andere) blessures 

en daarom is het belangrijk dat ervoor wordt gezorgd dat 

deze ook weer wordt geoptimaliseerd alvorens sporten weer 

volledig hervat wordt.

De sportfysiotherapeut en sportarts zijn de deskundigen op 

het gebied van sportblessures en kunnen de sporter adequaat 

begeleiden in het herstel van een sportblessure. 

Van diagnose tot sportspecifieke behandeling en revalidatie.

Een blessure voorkomen door een  
juiste opstelling!
Verreweg de meeste voetbalblessures ontstaan vanuit een 

overbelasting. Dit ontstaat als de sportbelasting de fysieke 

belastbaarheid van de sporter overstijgt.

Door structureel aandacht te besteden aan de fysieke 

getraindheid, mentale getraindheid en algehele gezondheid 

kan de “overbelastingsgrens” worden verplaatst waardoor de 

kans op een (overbelastings)blessure kleiner wordt!

Een goede fysieke getraindheid (kracht, coördinatie, lenigheid, 

uithoudingsvermogen, snelheid) in combinatie met goede 

voeding (brandstoffen en bouwstoffen!), een adequate 

mentale instelling en het waarborgen van een goed herstel 

(“reparatie na sportbelasting”) resulteren in een structureel 

verlaagde kans op blessures.

Idealerwijs zijn sportartsen, sportfysiotherapeuten, 

sportdiëtisten en sportpsychologen direct aan voetbalselecties 

verbonden om gedegen advies en begeleiding te geven. Maar 

uiteraard kan iedere individuele sporter deze specialisten zelf 

benaderen om optimaal voorbereid het veld op te stappen! 
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De opstelling tegen de ergste 
vijand… blessureleed!
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