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•   Verminderde actieve stabiliteit van de enkel
(naviculair drop sign)

• Verminderde actieve stabiliteit van de heup en knie
• Verminderde Core Stability
 
Extrinsieke factoren:
• Mate van loop-, sprint- en sprongbelasting
• Voorgeschiedenis van onderbeen gerelateerde klachten.
 
Hoe herken je MTSS?
MTSS is te herkennen aan een diffuse, zeurende pijn in 
het onderste deel van de binnenzijde van het scheen-
been. Dit voel je vooral bij sporten waarbij veel gelopen, 
gesprint en/of gesprongen wordt. Meestal begint het met 
alleen pijn tijdens en kort na de sportactiviteit. 
Bij ergere gevallen kan dit ook tijdens lopen en in rust 
gevoeld worden. 

Behandelmogelijkheden
Voor de behandeling van MTSS moet meestal een brede 
behandelstrategie toegepast worden, waarbij rekening ge-
houden moet worden met de bovengenoemde factoren.
Allereerst moet er natuurlijk gezorgd worden voor een pas-
send voetbalprogramma, waarbij (verdere) overbelasting 
voorkomen wordt en waarbij ook voldoende aandacht 
bestaat voor stabiliteit, kracht, lenigheid en coördinatie.

Er bestaan diverse behandelmogelijkheden voor scheen-
beenklachten, hierbij kan gedacht worden aan lokale 
behandelingen zoals shockwavetherapie en Dry Needling. 
Shockwave wordt beschouwd als een van de meest inno-
verende ontwikkelingen in de recente pijnbehandeling. 

Het Mediaal Tibiaal Stress Syndroom: 

Een veel voorkomende 
scheenbeenklacht
Het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen! 
Dit gaat gepaard met een gedegen voorbe-
reiding om zo fi t mogelijk te worden en bles-
sures te voorkomen. Door de zomerperiode 
en vakanties liggen er echter tijdens de eerste 
periode overbelastingsblessures op de loer! 
Een veel voorkomende overbelastingsblessure 
bij o.a. voetballers is het zogeheten Mediaal 
Tibiaal Stress Syndroom (MTSS). In dit artikel 
willen wij met jullie de aspecten bespreken 
hoe dit ontstaat, wat de symptomen zijn en 
welke behandelmogelijkheden er bestaan. Dry needling

In tegenstelling tot con-
ventionele behandelings-
methodes kan bij ESWT de 
oorzaak van de pijn worden 
bestreden. Dry Needling 
is een behandelmethode 
waarbij de fysiotherapeut 
met een dun naaldje spie-
ren aanprikt. Door deze 
speciale techniek worden 
zogenaamde ‘triggerpoints’ 
uitgeschakeld en raken 
spieren snel en langdurig 
ontspannen.
Naast de lokale behande-
ling is oefentherapie ge-
richt op stabiliteit en kracht 
van de onderste extremiteit 
en core stability essentieel 
om de fysieke belastbaar-
heid te vergroten. Daar-
naast is het belangrijk om 
een loopanalyse uit te voe-
ren en hierop eventuele 
loopcoördinatieve training 
toe te passen.

Ondersteuning
Door overpronatie, het naar binnen zakken van de voet 
en enkel, draait het scheenbeen (tibia) naar binnen. Hier-
door ontstaan verkeerde trekkrachten op de Tibia. Door 
ondersteuning te bieden nemen die trekkrachten op de 
tibia af. Bij het sporten kan worden gedacht aan verschil-
lende tapetechnieken en steunzolen om de trekkracht op 
het bot te verminderen.

De op maat gemaakte steunzool werkt het beste als deze 
preventief dan wel zo snel mogelijk bij de eerste pijn-
klachten gebruikt wordt. Demping in de zool is tijdens 
sport vaak wel gewenst.

Door het uitvoeren van digitale metingen van de voet en 
het looppatroon samen met een gedegen voet- en hou-
dingsonderzoek, kan een volledig op maat gemaakte zool 
worden gemaakt. In de zool kunnen verschillende hard-
heden worden toegepast en kan de mate van ondersteu-
ning per millimeter worden bepaald. Dit maatwerk is be-
langrijk deze blessure succesvol te behandelen. 

Ook compressiekousen kunnen ondersteuning geven. De 
kousen geven een druk op de kuiten waardoor de trilling 
bij de landing tijdens lopen of rennen wordt verminderd. 
Hierdoor wordt de beweeglijkheid van de kuit beperkt 
waardoor er minder trekkracht aan het botvlies van het 
scheenbeen plaatsvindt. Dit is van groot belang bij reeds 
bestaande scheenbeenklachten, maar kan ook gebruikt 
worden ter voorkoming daarvan. Tegelijk zorgen de kou-
sen voor een betere doorbloeding van de kuitspieren, 
hierdoor worden afvalstoffen beter afgevoerd en wordt 
herstel bevorderd. De kousen zijn in verschillende varian-
ten en kleuren te verkrijgen, inclusief een voetgedeelte of 
alleen vanaf de enkel tot de knie (tubes).
 
Conclusie
Herkent u dit klachtenbeeld? Neem gerust contact op met 
een van de sportfysiotherapeuten van Fysio Cura Plaza, 
of met de registerpodoloog (zooltjes) of bandagist (com-
pressiekousen) van Mathot voor meer informatie.
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Fysio Cura Plaza

Marjolein Nanne, registerpodoloog
www.mathot.nl • Tel. 088 0085 888

Mark Kerkhof, sportfysiotherapeut
Jaap Ederveen, sportfysiotherapeut
Bas Besselink, sportfysiotherapeut
www.fysiocuraplaza.nl • Tel. 088 327 00 00
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MTSS, ook beter bekend als ‘shin splints’ en ook nog vaak 
‘scheenbeenvlies ontsteking’ genoemd, is een overbelas-
tingsblessure van het scheenbeen en dan met name aan 
de binnenrand. Deze klacht komt gemiddeld bij 15% van 
de sporters voor, meer bij vrouwen dan bij mannen. 
Er zijn een aantal factoren van belang bij het ontstaan 
van deze blessure. Deze delen wij op in intrinsiek (licha-
melijk) en extrinsiek (extern).
 
Intrinsieke factoren:
• Pronatie stand van de voet. 
• Vergrote heup mobiliteit
• Verminderde spierkracht in de kuiten
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