
Bij Fysio Cura Plaza, specialist 

op gebied van revalidatie in de 

(top)sport, worden veelvuldig 

overbelastingblessures gezien bij jonge 

talentvolle sporters. Blessures die vaak 

voorkomen bij de jongere sporters zijn 

voornamelijk Growth Related Disorders 

(GRD). Tijdens de groei hebben 

sporters een verhoogde kans op het 

oplopen van blessures. Uit onderzoek 

blijkt dat alleen de syndromen van 

Sever en Osgood-Schlatter al 5% van 

het totale aantal sportblessures bij 

jongeren vormen. Tussen 11 en 13 jaar 

vormen deze blessures zelfs 13,8% van 

het totaal aantal blessures bij jongeren. 

Doseren van belasting is dus erg 

belangrijk, het adequaat afstemmen 

van de totale belasting (werk, school, 

hobby’s, sport) aan belastbaarheid is 

de eerste stap in het voorkomen van 

blessures. Doseren van belasting houdt 

in dat inspanning afgewisseld dient 

te worden met rust en herstel, zowel 

binnen het geheel van trainingen en 

wedstrijden als daarbuiten in de vrije 

tijd. Dit zou in kunnen houden dat 

de sporter er soms voor zal moeten 

kiezen om bepaalde activiteiten 

(zoals sport bedrijven in de vrije 

tijd) zal moeten laten vervallen om 

overbelasting te voorkomen.

Belastbaarheid is onder te verdelen 

in fysieke getraindheid en mentale 

getraindheid. Iedere sporter dient 

de belastbaarheid voldoende te 

ontwikkelen in relatie tot de totale 

belasting om blessures te voorkomen. 

Hierbij dient er soms naast reguliere 

trainingen en wedstrijden specifieke 

aanvullende training te worden 

gedaan om te voldoen aan de vraag 

naar belastbaarheid tijdens de (sport)

belasting. Uiteraard zal dit naarmate 

op hoger / intensiever niveau gesport 

wordt steeds belangrijker worden! 

Onvoldoende belastbaarheid leidt naar 

(over)vermoeidheid en verminderd 

herstel, hierdoor zal de prestatie 

verminderen (waaronder o.a. stabiliteit 

en reactiviteit) en dit doet de  

blessurekans weer toenemen.

Ook goede voeding is van groot 

belang voor het leveren van een (top)

prestatie. Koolhydraten, vetten en 

eiwitten zijn hier - in de juiste balans - 

essentieel voor. Ook het onderhouden 

van een correcte vochtbalans zorgt 

voor een verbetering van resultaten. 

Wanneer er meer dan 2% aan vocht 

verloren gaat tijdens de wedstrijd, is dit 

al terug te zien in het duurvermogen 

dat omlaag gaat. Bij een afname van 

6% of meer kan dit zelfs leiden tot 

kramp, bewustzijnsverlies of erger.

Indien er zich klachten voordoen, in 

welke mate dan ook, meld dit aan je 

trainer of coach. Voorkomen is beter 

dan genezen.

Mark Kerkhof & Raoul Roelofsen, 

Professional Master sportfysiotherapie, 

Fysiotherapie Cura Plaza

Vanaf 1 maart zijn we gehuisvest in 

Meer Med Clinic 

(www.meermedclinic.nl)
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