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Helaas komen liesblessures bij voetballers veelvuldig voor, niet 

voor niets wordt deze blessure ook vaak “de voetballerslies” 

genoemd.

De gebruikte termen suggereren een concreet definieerbare 

blessure, echter blijkt in de praktijk dat het veel meer een 

verzamelnaam is voor verschillende pijnklachten in de 

liesregio.

De typische liespijn wordt vaak gevoeld in de lies, rondom de 

aanhechtingen/pezen op het schaambeen, van de spieren die 

het been van buiten naar binnen bewegen (de zogenaamde 

aanvoerspieren: adductoren). 

Deze pijnklachten stralen vaak uit aan de binnenzijde van 

het bovenbeen en soms ook naar de onderbuik of genitaliën. 

Kracht zetten verergert de pijnklachten, die in het begin veelal 

aanwezig zijn tijdens en na het sporten. In een later stadium 

neigen de klachten tijdens het sporten juist te verminderen (!!), 

maar zijn de klachten na afloop (in rust) duidelijk aanwezig.

Er wordt vaak gedacht dat een minder goede warming-

up, koude weersomstandigheden en harde velden een 

oorzaak zijn in het ontstaan van liesklachten. Deze (externe) 

factoren zijn echter ondergeschikt aan de specifieke, fysieke 

getraindheid van de sporter. Wetenschappelijk onderzoek heeft 

duidelijk bewezen dat het ontstaan van liesblessures vooral in 

relatie staat tot 2 kerneigenschappen:

Stabiliteit (Core Stability)
Tijdens sportactiviteiten wordt er veel gevraagd van het 

lichaam, waarbij het voor zichzelf spreekt dat snelle, explosieve 

bewegingen meer stabiliserend vermogen vragen dan 

bijvoorbeeld in het dagelijks leven nodig is. Hierbij blijkt dat 

met name het functioneel stabiliseren van de lage rug en 

het bekken een belangrijke rol speelt in het voorkomen van 

liesklachten.

Vooral ook de coördinatie speelt hierbij een essentiële rol, 

speciaal ook omdat verbetering van stabiliteit van de totale 

lichaamshouding (“bodypositioning”) in de specifieke 

bewegingen behorend bij de tak van sport dient te verbeteren.

Mobiliteit (bewegelijkheid van de beweegketen)
Om alle gevraagde (explosieve) bewegingen te kunnen maken 

tijdens sportactiviteiten is een grote mate van bewegelijkheid 

nodig over de verschillende gewrichten (o.a. heupen, bekken 

en wervelkolom). Dit wordt bepaald door de bewegelijkheid 

van gewrichten en de spierlengte van de betrokken 

spiergroepen.

Indien de bewegelijkheid verminderd is, zal dit resulteren in 

verhoogde drukmomenten en disbalans, met overbelasting 

van anatomische structuren (o.a. pezen en aanhechtingen) tot 

gevolg.

De behandeling van liesklachten vraagt daarom ook een 

specifieke aanpak gericht op die specifieke factoren die bij 

een sporter verantwoordelijk zijn in de basis van het ontstaan 

van de blessure. Helaas is het dus zo dat de veelgebruikte 

methoden als massage, rust of zelfs ontstekingsremmers 

niet zullen resulteren in een structurele oplossing van het 

probleem.

Bij liesklachten is het advies derhalve om de oorzakelijkheden 

uitgebreid te laten onderzoeken door een deskundige 

(sportfysiotherapeut of sportarts) om exact die factoren die 

verantwoordelijk zijn voor het ontstaan efficiënt te kunnen 

verbeteren / behandelen.
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