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Hoewel de prognose na VKB- reconstructie dus minder 
positief lijkt te zijn dan men vaak denkt, is het ook duide-
lijk dat geblesseerde sporters op hoger (elite) niveau vaker 
succesvol revalideren. Het lijkt aannemelijk dat de goede 
(basis) getraindheid van de sporter als voorwaarde, naast 
de veelal intensieve begeleiding, samen een grotere suc-
ceskans oplevert.

De mate van getraindheid is deels natuurlijk afhankelijk 
van de � theid voorafgaande aan de operatie, maar wordt 
grotendeels bepaald door een goed geprotocolleerde en 
consequent uitgevoerde revalidatie. Hierbij is het voor 
zowel de geblesseerde sporters als voor de behandelend 
(sport)fysiotherapeut belangrijk om te beseffen dat er 
voor vrijblijvendheid geen plaats is. Voor de sporter niet, 
omdat deze zich volledig moet committeren aan de reva-

Return-to-Performance 
na voorste kruisband 
operatie

Hoewel men vaak denkt dat een voorste 
kruisbandreconstructie in hoge percentages 
leidt tot een succesvolle terugkeer op het veld 
(‘return-to-sports’), blijkt dit percentage uit 
meer recente studies toch lager dan men vaak 
denkt. Recent wetenschappelijk onderzoek 
laat zien dat slechts 53% van geopereerde 
sporters uiteindelijk terugkeren op het ge-
wenste sportniveau.

lidatie (en de intensiteit en frequentie die een bepaalde 
fase vraagt). De (sport)fysiotherapeut moet naast zijn in-
zet bij de individuele patiënt ook borgen dat hij continue 
up-to-date blijft ten aanzien van de inzichten en ontwik-
kelingen op het gebied van VKB- revalidatie.

De uiteindelijke ‘return-to-sports decision’ is een veelbe-
sproken onderwerp. Op basis waarvan kan zo goed moge-
lijk worden bepaald of een sporter gereed is om terug te 
keren in zijn sportactiviteiten?

Vanuit wetenschappelijke studie is bekend dat een vijftal 
factoren de kans op herhaald letsel voorspellen, waarbij 
een 4x kleinere kans wordt beschreven bij het succesvol 
afronden van alle vijf factoren:

•  Tijdsduur tussen voorste kruisband reconstructie en 
terugkeer naar het veld.

  - Minimaal 9 maanden
•  Minimaal links/rechts verschil bij ‘hoptesten.’ (Single 

Leg Hop, Triple Hop, Triple Cross-Over Hop, red.).
  - Limb symmetry index >90%
• Volledig afronden van specifi eke veldrevalidatie
  - Rennen/sprinten (op verschillende intensiteit)
  - Passen
  -  Richtingswissels; wenden en keren 

(op verschillende intensiteit)
  - Tackelen
  -  Behoud stabiliteit en prestatie onder invloed van 

vermoeidheid
• Symmetrische isokinetische kracht
  - M. quadriceps defi cit <10% op 60°/s
• Succesvol afronden van T-Run (veldtest)
  - < 11 seconden

Al met al betekent een voorste kruisband revalidatie voor 
sporter en fysiotherapeut hard werken, maar hoe beter en 
consequenter men (samen)werkt, hoe beter het resultaat 
zal zijn!

Fysio Cura Plaza en Paramedisch Advies Centrum Aalsmeer 
zijn specialisten op het gebied van VKB-revalidatie. We-
tenschappelijk onderbouwde protocollen vanaf de eerste 
post-operatieve fase (mogelijk zelfs met gebruik van trai-
ning in het zwembad) tot de laatste fase op het veld. Met 
de ondersteuning van gestandaardiseerde, wetenschap-
pelijk onderbouwde test- en meetmomenten, leidt dit uit-
eindelijk tot de terugkeer op het veld.

Return to sports is mooi, maar blijvende return to 
performance het hoogst haalbare!
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33 procent blijkt binnen drie jaar het 
persoonlijk topniveau alsnog te (moeten) 

verlaten.
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Hierbij kan men zich ook nog afvragen of ‘return-to-
sports’, hetzelfde is als ‘return-to-performance.’ Het 
laatste houdt in dat niet alleen het realiseren van een 
daadwerkelijk terugkeer belangrijk is, maar ook het uit-
eindelijke prestatieniveau hierbij een belangrijk doel is. 
Bij veel sporters. die na hun revalidatie weer terugkeren 
op hun oude niveau, blijkt helaas dat zij ogenschijnlijk dit 
niveau niet lang blijvend kunnen volhouden. 33 procent 
blijkt binnen drie jaar het persoonlijk topniveau alsnog te 
(moeten) verlaten.
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