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De regio waar liesklachten plaatsvinden, wordt soms 
weleens de ‘Bermuda driehoek’ genoemd, refererend 
aan het feit dat de klachten vaak onbegrepen zijn qua 
ontstaan en exacte achterliggende pathologie. Bovendien 
vormt de regio waarbinnen de klachten zich voordoen 
een driehoek tussen lage rug, heup en lies, die veel met 
elkaar te maken lijken te hebben als het gaat over de 
oorzaak van (blijvende) pijnklachten.

De uitdaging ligt derhalve in het stellen van een goede 
diagnose met een volledige beoordeling van oorzakelijke 
factoren om tot een adequate behandeling en bijbeho-
rend resultaat te komen. Er zijn een aantal die in relatie 
lijken te staan tot het veroorzaken, in stand houden of 
terugkeren van liesklachten:

•  Verkorting van spieren en/of pezen.
•  Verminderde spierkracht van adductoren, buik- en 

bilspieren.
•  Verminderde bewegelijkheid van het heupgewricht. 
•  Dysfuncties of instabiliteit in de lage rug en het  

bekken. 
•  Verminderde (functionele) core- en/of ketenstabiliteit

Een goed klinisch en functioneel onderzoek, soms 
aangevuld met beeldvormende diagnostiek (bijvoor-
beeld echografie en/of MRI) moet ervoor zorgen dat alle 
pathologische en oorzakelijke factoren gecombineerd 
worden in een passend behandelplan.

Behandeling van liesklachten
Het is bekend dat specifieke oefentherapie, eventueel 
aangevuld met lokale behandeling het beste behandel-
resultaat geeft. Oefentherapie zal zich hierbij in eerste 
fase vaak richten op het optimaliseren van de mobiliteit 
(o.a. spierlengte en bewegelijkheid van gewrichten) en 
het verbeteren van primaire motorische vaardigheden. 

Liesklachten en voetbal
 ‘Een Bermuda driehoek’

Liesblessures komen veelvuldig voor in de 
sport, ongeveer 15 procent van alle blessures 
in het voetbal betreft liesklachten. In een team 
van 25 voetballers treden statistisch gezien 
twee tot drie langdurigere liesblessures per 
jaar op, met als opvallend detail dat het
merendeel (> 80%) plaatsvindt in de eerste 
helft van het voetbalseizoen. Een liesblessure 
betekent voor de sporter een uitval van gemid-
deld 35 dagen en blijkt helaas vaak een terug-
kerend probleem te zijn.

Liespijn vormt voor zowel de sporter als voor de behan-
delaar een grote uitdaging om op te lossen. Een lies-
blessure is lastig te diagnosticeren vanwege het feit dat 
er veelal verschillende pathologische en oorzakelijke 
factoren naast elkaar bestaan uiteindelijk leidend tot 
(de provocatie van) pijnklachten in de lies. In de meeste 
gevallen (36%) komen (pijn)klachten voort uit een over-
belasting, verrekking of (gedeeltelijke) scheuring van 
spieren en/of pezen, waarbij de zogenaamde adducto-
ren en heupbuigers het meest frequent zijn aangedaan. 
Daarnaast is een breuk in de buikwand (sportsman 
hernia, red.) een veelvoorkomende oorzaak van liespijn.

Deze eerste fase wordt meestal ondersteund met lokale 
behandelingen als o.a. mobiliserende technieken en 
dry needling. In een latere fase zal de aandacht vooral 
gericht zijn op het verbeteren van spierkracht en (func-
tionele) stabiliteit. Zo wordt uiteindelijk toegewerkt naar 
sportspecifieke oefenvormen en het gedoseerd weer 
opbouwen van sportbelasting.

Liesklachten voorkomen?
Liesklachten beginnen veelal non-traumatisch en ken-
nen meestal een geleidelijk ontstaan. Dat wil zeggen 
dat klachten aanvankelijk minimaal zijn en langzaam 
verergeren. Vanwege dit geleidelijke ontstaan worden 
beginnende klachten vaak genegeerd, tot deze soms ver-
ergeren tot een niveau waarbij pijnklachten beperkend 
gaan werken voor de sportparticipatie. Helaas betekent 
dit in de praktijk dat de behandeling pas gestart wordt 
als klachten dusdanig verergerd zijn dat (langduriger) 
staken van sportparticipatie noodzakelijk is om een goed 
herstel te realiseren. Beginnende klachten daarentegen 
zijn beter te beoordelen en dus is het makkelijker om 
een goede interventie te kiezen en klachten snel(ler) 
te verhelpen. Het lijkt dan ook een zinvol advies aan 
sporters om juist beginnende klachten te laten beoor-
delen door een deskundige fysiotherapeut of (sport)arts 
om verergering en uiteindelijk langdurig blessureleed te 
voorkomen.
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