
Terwijl het reguliere veldvoetbal 

veelvuldig naar voren komt 

in verschillende publicaties is 

informatie over zaalvoetbal en 

mogelijke blessureleed nog schaars. 

Is zaalvoetbal daadwerkelijk een 

gevaarlijke sport zodra het gaat om de 

kans op het krijgen van blessure, en 

welke rol speelt preventie hierbij? 

Zaalvoetbal is een high intensity sport, 

met vele korte sprints, meer dan in 

het veldvoetbal. Uit onderzoeken 

kwam naar voren dat in Nederland 

zaalvoetbal behoorde tot de top 10 

van sporten waarbij de blessurekans 

het hoogste is: 3.1 blessures per 1000 

uur aan participatie. Vergeleken 

met betaald voetbal op het veld 

waar het aantal blessures uitkomt 

op 5.9 blessures per 1.000 uur kan 

worden gesteld dat veldvoetbal een 

hogere kans heeft op het krijgen van 

blessures! 

Overigens ontstaan meer dan 40% 

van de blessures door overbelasting. 

Waarbij opvallend vaak voorkomt dat 

spelers te snel weer gaan voetballen, 

terwijl ze nog niet volledig fit zijn. 

Dat zorgt voor terugkerende of 

verergering van de klachten. Gekeken 

naar waar de blessures plaatsvinden 

komt de enkel op de eerste plek, 

gevolgd door knie, heup en daarna 

liesklachten. Aan het gewricht zijn de 

banden dan vaak gekwetst, de enkel 

en kniebanden voorop. Vaak komt dit 

door een verkeerde beweging met 

rotatie, verstuiking en/of verzwikking 

en blessures als gevolg van direct 

inwerkend contact.

Preventie van blessures is altijd het 

hoogste doel. Het niet doen van een 

warming-up (hetgeen door 1 op de 

10 sporters niet wordt gedaan) en 

het niet dragen van beschermende 

materialen als scheenbeschermers 

(2 op d 3 zaalvoetballers draagt geen 

scheenbeschermers) doet de kans op 

blessures toenemen.

In het Sportcomplex Koning Willem 

Alexander sportcomplex wordt 

regelmatig zaalvoetbal gespeeld. 

Blessures worden in het sportcomplex 

dan ook veelvuldig gezien bij de 

Meer Med Clinic en behandelt door 

de (sport) fysiotherapeuten van Fysio 

Cura Plaza in directe samenwerking 

met sportartsen en orthopedisch 

chirurgen.

Heeft u vragen over de kans op 

blessures en het voorkomen en het 

behandelen/revalideren , neemt u 

gerust contact met ons op.

Mark Kerkhof & Raoul Roelofsen, 

Professional Master sportfysiotherapie, 

Fysiotherapie Cura Plaza

Meer Med Clinic 

(www.meermedclinic.nl)

Zaalvoetbal  
vraagt speciale 
aandacht
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