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Een veel gezien probleem in de 

verlening zijn voetballers met kramp. 

Een bijzonder vervelend en pijnlijk 

fenomeen! Hoewel de wetenschap 

nog niet helemaal eenduidig is over 

de exacte oorzaak achter kramp is 

duidelijk dat het een onwillekeurige 

samentrekking van spieren betreft. 

Normaal gesproken is steeds een deel 

van de spiervezels actief en een ander 

deel ontspannen, waardoor dit deel 

rust krijgt. Bij kramp raakt deze balans 

verstoord en worden alle spiervezels 

tegelijk aangespannen.

Belangrijkste oorzaken van  
kramp bij voetballers

Vochtverlies / uitdroging

Door uitdroging (bijvoorbeeld veel 

zweten en te weinig drinken) ontstaat 

een verstoorde balans in elektrolyten 

(natrium / kalium / magnesium), de 

stofjes die ervoor zorgen dat prikkels 

vanuit het zenuwstelsel worden 

doorgegeven aan de spieren. Door deze 

disbalans ontstaat een ontregeling in het 

aan- en ontspannen van spiervezels.

Vermoeidheid

Als een spier vermoeid raakt door 

inspanning gaat het (uiteindelijk) 

melkzuur vormen om aan de verhoogde 

vraag naar energie te voldoen. De 

afvalstoffen ontregelen de aansturing 

en samenwerking van spiervezels. 

Naast bijvoorbeeld een afname 

van coördinatie onder invloed van 

vermoeidheid en melkzuur kan ook 

kramp hier een resultaat van zijn.

Zuurstoftekort

Te strakke kleding (sokken / taping 

rondom scheenbeschermers) kan de 

oorzaak zijn van een verminderde 

doorbloeding en hiermee verminderde 

zuurstofaanvoer naar de spieren. Ook 

kan een relatief zuurstoftekort in de 

spieren worden veroorzaakt door 

het nuttigen van (zware) maaltijden 

vlak voor sportbeoefening. Een 

zuurstoftekort in de spieren betekent 

een verhoogde kans op het ontstaan van 

spierkramp.

Voorkomen van kramp

Voorkom uitdroging door voorafgaande 

en tijdens sportactiviteiten voldoende 

te drinken. Drink hierbij bij voorkeur 

regelmatig kleine beetjes omdat het 

lichaam namelijk maximaal 1 liter vocht 

per uur kan opnemen, dus snel even 

aanvullen is niet mogelijk! Het is aan te 

raden om niet alleen water te drinken, 

maar ook sportdrank ter aanvulling van 

de bovengenoemde elektrolyten (en 

eventueel koolhydraten). Voorkom dorst! 

Als dorst ontstaat is er in werkelijkheid al 

een vochttekort ontstaan!

Uiteraard is goed getraind zijn een 

absolute voorwaarde om vermoeidheid 

te voorkomen! Als de (spier)conditie 

optimaal is, is hiermee de kans op kramp 

het kleinst.

Behandelen van acute kramp

Door de spier (voorzichtig) te rekken kan 

de ‘reflexboog’ doorbroken worden en 

zal kramp snel verminderen. Let hierbij 

wel goed op dat het rekken heel rustig 

en voorzichtig gedaan wordt, dus niet 

‘even flink oprekken’! Ook het rustig 

‘schudden’ van een spier kan de kramp 

verminderen. Het is niet verstandig om 

acute spierkramp te behandelen met 

massage!
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Spierkramp in de verlenging…


