
58

•  Afwijking stand of vorm van heupen, knieën (x-stand) 
of voeten (platvoeten)

• (Knie)blessure in verleden
• Overgewicht
Daarnaast zijn er een aantal andere factoren die kunnen 
bijdragen aan het ontstaan of in stand houden van deze 
knieklachten:
•  Plotseling toename of verandering sportbelasting 

(bijv. weekje skiën, te laat starten met trainen voor 
hardloopevenement)

•  Slechte training 
(foutieve technische uitvoeringen, te intensieve  
training, te weinig hersteltijd)

•  Verkeerd schoeisel  
(slechte demping, verkeerde soort schoenen)

De reden dat PFPS veel 
voorkomt bij kinderen 
en adolescenten is de 
lichaamsontwikkeling. 
Lengtegroei van bot-
ten in combinatie met 
(achterblijvende?) spier-
ontwikkeling zorgt voor 
veranderde krachten op 
de gewrichten. Daarnaast 
zorgt hormonale ontwik-
keling (zeker bij vrouwen) 
voor zwakkere banden en 
pezen wat vaak een toe-

Het kenmerk van deze blessure is pijn aan de voorzijde 
van de knie en rondom de knieschijf. Klachten worden 
met name geprovoceerd bij activiteiten waarbij de druk 
op de knieschijf verhoogd wordt (o.a. springen en sprin-
ten, maar doen zich ook vaak voor bij dagelijkse activi-
teiten als traplopen en fietsen tegen de wind in).

Patello Femoraal Pijnsyndroom
Het kniegewricht bestaat uit de knieschijf (patella), het 
bovenbeen (femur) en het scheenbeen (tibia). 
Tijdens het buigen van de knie, glijdt de knieschijf door 
de groeve in het uiteinde van het bovenbeen.
Wanneer dit glijden niet goed verloopt, kan er een over-
belasting ontstaan wat zorgt voor irritatie en pijn. Deze 
pijn is vaak zeurend van aard en neemt toe bij aanhou-
dende / meer belastende activiteiten. 

Daarnaast is er vaak sprake van kraken of knarsen van 
de knie tijdens bewegen en gaat het soms ook gepaard 
met zwelling in de knie. De oorzaak van het “niet goed 
glijden” van de knieschijf is verschillend en veelal gere-
lateerd aan meerdere factoren:
• Spierzwakte van bovenbeenspieren
• Spierzwakte van de bilspieren
• Dysbalans tussen verschillende spiergroepen
• Verminderde “core stability”
• Verminderde “functionele ketenstabiliteit”
• Spierverkortingen
• Recente groeispurt

‘Pijn rondom de knieschijf’

Een veelvoorkomende knieblessure is het
Patello Femoraal Pijnsyndroom (PFPS), 
ongeveer 17% - 25% van alle knieklachten en 
komen met name veelvuldig voor bij sporten 
waarbij de knie onderhevig is aan stabiliteit 
verstorende factoren. Hierbij moet 1-op-de-4 
sporters zijn sportactiviteiten (uiteindelijk) 
staken vanwege de pijn. De blessure komt veel 
voor bij adolescenten en vaker bij vrouwen 
dan bij mannen.

name van instabiliteit veroorzaakt en hierdoor de kans 
op PFPS vergroot. Grofweg zou je kunnen zeggen dat de 
knie van een kind of adolescent geen dag hetzelfde is! 
Het feit dat deze knieklacht vaker voorkomt bij vrouwen 
dan bij mannen is mogelijk gelegen is het gegeven dat 
de heup van de vrouw breder is dan bij de man. Hierdoor 
is een grotere x-stand van de knieën door een scherpere 
hoek tussen heup en knie.

Behandeling
De behandeling van PFPS vraagt een volledig inzicht in 
de genoemde oorzakelijke factoren en een adequaat 
plan, daarom is een deskundig onderzoek naar alle 
factoren noodzakelijk. Helaas blijkt dat het doen van 
simpelweg “krachttraining voor de benen” de klachten 
niet oplossen en soms zelfs alleen maar verergeren.

Een sporter met weinig vermindering in (coördinatieve) 
stabiliteit en onvoldoende spierkracht zal baat hebben 
bij een oefenprogramma gericht op kracht. Hierbij moet 
gedacht worden aan het optimaliseren van de spier-
kracht van het bovenbeen, maar ook zeer zeker aan het 
versterken van de spieren van heup en bilregio.
De sporter met goede spierkracht en juist verminderde 
(coördinatieve) stabiliteit zal meer profijt hebben bij 
oefeningen gericht op de juiste sturing tussen waarne-
ming (zenuwen), verwerking (in het brein) en handelen 
(een correctieopdracht voor de spier). Dit wordt ook wel 
neuromusculaire training genoemd.

Het intapen van de knie, waarbij een elastische (kinesio)
tape wordt aangelegd om de knieschijf beter te laten 
sporen draagt soms (tijdelijk) bij aan het verminderen 
van pijnklachten. Ook zal het gebruik van een brace of 
het gebruiken van goed passende inlegzolen mogelijk 
resulteren in een vermindering van klachten.
Als laatste is het uiteraard ook belangrijk om een 
adequate (opbouw van) sportbelasting te realiseren, ook 
hierin kan de (sport)fysiotherapeut in bijdragen.

Preventie
Het bekende gezegde ”Voorkomen is beter dan genezen” 
gaat zeker op voor het Patello Femoraal Pijnsyndroom. 
Door op tijd te zorgen voor de juiste voorwaarden (goede 
balans in spierkracht, stabiliteit, juiste trainingsniveau 
en intensiteit en juiste gebruik van materiaal) kan de 
blessure worden voorkomen. Het in een vroeg stadium 
waarnemen van mogelijk oorzakelijke factoren is hierbij 
essentieel.
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