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Bewegen en preventie 

 

Inleiding 

 

Belangrijk deel vd bevolking: sedentaire levensstijl met onvoldoende lichaamsbeweging 

 Vl: 2/3e vd bevolking ‘fysiek inactief’ 

o maar 1/3 vermeldt bij navraag minstens 1x/week fysiek inspannende activiteit 

 fysieke inactiviteit = belangrijke risicofactor geassocieerd met verhoogde morbiditeit en 

mortaliteit 

o regelmatige fysieke activiteit en hoge fitheid → ↓ risico op vroegtijdige sterfte tgv eender 

welke oorzaak (bij asymptomatische mannen en vrouwen) 

o dosis-responsverhouding: hoger niveau fysieke activiteit en fitheid = lager sterfterisico 

o fysieke inactiviteit 

 stijging RR op coronaire aandoeningen, beroerte, hypertensie, colonkanker, 

borstkanker, DM type 2 en osteoporose 

 verhoging risico op obesitas, valrisico bij ouderen (en fysiek zwakken), 

cholesterolproblemen, depressie, angststoornissen 

 ouderen: vermindering functionaliteit, verergering dementie 

 schadelijk voor schoolprestaties bij kinderen 

 bevordering van fysiek actieve levensstijl is belangrijke GH-doelstelling als primaire preventie 

 oefentherapie in secundaire en tertiaire aanpak zowel musculoskeletale als andere 

aandoeningen is belangrijk 

 

Preventieve geneeskunde 

 

Vss soorten geneeskunde 

 curatieve GNK: concentreert zich op ziekte of aandoening en is gebaseerd op ziekteleer 

 revalidatiegeneeskunde: gericht op gevolgen van ziekte 

 preventieve geneeskunde: gericht op oorzaken of etiologie 

 
 

Preventieve GNK: deel vd geneeskunde dat zich richt op bevorderen en bewaren vd gezondheid 

 primaire preventie: aandoening of ziekte voorkomen 

o risicofactoren die mee aanleiding kunnen geven tot aandoening herkennen en indien 

mogelijk corrigeren 

o doelgroep: gezonde personen 

o vb. vaccinatie, voorlichting en opvoeding, ziekenhuishygiëne, genetisch onderzoek, … 

o niveau gezondheidsvoorlichting- en opvoeding: alle methoden om GH-gedrag van 

bevolking in positieve zin te beïnvloeden 

 vb. stimulatie fysieke activiteit, therapeutische oefening en sport 

 secundaire preventie: snelle en adequate diagnose van aandoening of ziekte zodat die nog 

zo volledig mogelijk behandeld kan w en bijkomende complicaties kunnen vermeden w 

o vb. postnatale raadpleging, medisch schooltoezicht, arbeidsgeneeskundig onderzoek, … 

o fysieke activiteit ikv secundaire preventie: sportmedisch advies 

 niet enkel al dan niet geschikt verklaren persoon voor bepaalde sport 

 asymptomatische musculoskeletale afwijkingen vaststellen → specifiek gerichte 

oefentherapie vb. spiertonificatie 

 personen met (chronische) aandoening helpen om fysiek actief te blijven of worden 

 tertiaire preventie: als aandoening of ziekte zich heeft voorgedaan probeert men gevolgen te 

vermijden of zo goed mogelijk onder controle te krijgen en te voorkomen dat ze zou 

recidiveren 

o overlapt veel met klassieke curatieve GNK en revalidatie-GNK 

ETIOLOGIE
Preventieve geneeskunde

ZIEKTE
Curatieve geneeskunde

GEVOLGEN
Revalidatiegeneeskunde
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o steeds meer gebruik oefentherapie en oefenprogramma’s (evt multidisciplinair) 

 fysieke training: essentieel met nadruk op 

 verbeteren individuele functionaliteit 

 verbeteren levenskwaliteit in algemeen 

 voorkomen of beperken gevolgen 

 vermijden van recidief 

 vb. programma’s voor cardiovasculaire pt’en, rugschool, oncologisce revalidatie, … 

 

vb. preventieniveaus voor musculoskeletale letsels 

 
 

Opmerking: structurele en functionele schade loopt niet altijd samen 

 vb. structurele schade zonder functioneel probleem 

o fibulafractuur (soms geen functionele last) 

o discushernia: 50% vd volwassen Belgische bevolking 

o scheur labrum vd heup: aanwezig in 70% vd Belgische bevolking 

 niet alle structurele schade moet hersteld w (anders overconsumptie) 

 differentiatie tss structurele schade met en zonder functionele last hangt vnl vd spierfunctie 

errond af → ! beweeg- en oefentherapie 

 

Fysieke activiteit en gezondheid 

 

Fysieke activiteit = belangrijk onderdeel van gezonde levensstijl zowel in dagelijks leven als in vrije 

tijd en beroepssfeer 

 voldoende fysieke activiteit is heel belangrijk 

 meerderheid volwassen bevolking en jeugd bereikt minimale normen fysieke activiteit niet → 

verhoogde morbiditeit en mortaliteit 

o levenskwaliteit is rechtstreeks gecorreleerd met functionaliteit en mogelijkheid om 

onafhankelijk leven te kunnen leiden 

 vnl bij ouderen: fysieke activiteit cruciaal voor fysieke onafhankelijkheid 

o fysieke activiteit beïnvloedt ook psychologisch welzijn positief 

 

Definities 

 

Fysieke activiteit 

 fysieke activiteit in meest ruime betekenis: alle lichaamsbewegingen die resulteren in 

substantiële stijging van basale energieverbruik 

 parameters: intensiteit, duur en frequentie 

o duur: totale hoeveelheid tijd waarin activiteit w uitgevoerd 
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 kan continu in één sessie  

 of geaccumuleerd over tijdsperiode (vb. per week) 

o frequentie: aantal keren dat activiteit w uitgevoerd in bepaalde tijdsperiode (meestal 

week) 

o intensiteit: energieverbruik vd activiteit → kan beschreven w in absolute of relatieve vorm 

 absolute intensiteit: beschreven als verbruikte kJ/min of veelvoud van basale 

metabolisme (metabole equivalenten of MET’s) 

 geen activiteit of slapen = 1,0 MET 

 relatieve intensiteit: uitgedrukt als percentage van maximale aerobe capaciteit, 

maximale O2-opname of maximale hartfrequentie 

→ niet altijd eenvoudig te beoordelen 

 

Fysieke fitheid 

 fysieke fitheid = capaciteit van persoon om homeostase zo goed mogelijk te bewaren tijdens 

inspanning en zo vlug mogelijk tot rusttoestand terug te keren na inspanning 

 kan w onderverdeeld in prestatiegerelateerde fitheid en gezondheidsgerelateerde fitheid 

o prestatiegerelateerde fitheid: aspecten noodzakelijk om optimaal te presteren 

 niet rechtstreeks verbonden met gezondheid en preventie (dus nt relevant hier) 

o gezondheidsgerelateerde fitheid: aspecten die nodig zijn om dagelijkse activiteiten 

makkelijk te kunnen verrichten 

 morfologische component vb. BMI, lichaamsvetpercentage 

 cardiorespiratoire aspect: aerobe capaciteit (maximale zuurstofopname VO2,max
 tijdens 

intensieve inspanning) 

 musculoskeletale aspect: spierkracht, spieruithouding en lenigheid 

 spierkracht refereert aan maximale kracht (in Newton) die gegenereerd kan w door 

spier of spiergroep 

 statisch (isometrisch) 

 dynamisch (isotoon of isokinetisch) 

 spieruithouding: mogelijkheid van spier/spiergroep om  

 herhaalde contracties over bepaalde tijdsperiode te kunnen uitvoeren tot aan 

spiervermoeidheid 

 bepaald percentage maximale contractie voor langere periode aan te houden 

 lenigheid: mogelijkheid om gewricht over volledige bewegingsbaan te kunnen 

bewegen → w bepaald door 

 gewricht zelf 

 betrokken musculotendineuze eenheden 

→ musculoskeletale fitheid belangrijk: heeft gezorgd voor verschuiving nadruk op conditie en 

aeroob vermogen naar activiteiten die musculoskeletale systeem activeren en/of verbeteren 

 vnl in oudere bevolking: ↓ risico voor morbiditeit en afhankelijkheid zonder duidelijke 

veranderingen cardiale output of aeroob vermogen 

o want veel activiteiten vereisen geen extreme aerobe capaciteit maar wel musculoskeletale 

fitheid en paraatheid 

 regelmatige spiertraining en lenigheidsoefeningen  

o langer onderhouden van functionele status en onafhankelijkheid  

o bevorderen algemene levenskwaliteit 

 

Oefentherapie 

 primaire preventie is vnl fysieke activiteit en fysieke fitheid 

 secundaire en tertiaire preventie: oefentherapie belangrijke fysieke component 

o oefentherapie = die fysieke activiteiten die meer gerichte en geplande specifieke actie 

omvatten om gekend probleem of aandoening te verhelpen 

o kan zowel individueel als in groep met of zonder begeleiding en hulpmiddelen 

o kan onderdeel zijn van breder gericht multidisciplinair revalidatieprogramma 

 

 



Ine Bollen    Revalidatie | 2014 - 2015  

4 | P a g i n a  
 

Opmerkingen: ‘exercise is medicine’ 

 fysieke fitheid 

o ↓ mortaliteit van alle aandoeningen 

o ↓ ernst aandoeningen (ook niet-musculoskeletale) 

o ↓ heupfracturen veel groter door oefeningen dan door medicatie 

 preventie chronische niet-musculoskeletale aandoeningen door oefentherapie/beweging 

o metabole aandoeningen: diabetes, dyslipidemie 

o cardiovasculaire aandoeningen: hypertensie, hartfalen, coronaire pathologie, claudicatio 

o pulmonale aandoeningen: COPD, astma 

o oncologische aandoeningen 

o psychische aandoeningen: depressie 

 preventie musculoskeletale aandoeningen door oefentherapie 

o artrose 

 confounders sport en osteoartrose 

 obesitas 

 beroep 

 erfelijke factoren 

 leeftijd 

 gewricht malalignement – instabiliteit 

 lage oestrogeenspiegel (menopauze – hysterectomie) 

 invloed sport op osteoartritis: igv goed getrainde sporter is er geen verschil 

(botoedeem, periostale reactie, gewrichtsvocht) tss voor en na sport 

 zelfs bij marathonlopers 

 wel igv niet-getraind 

 preventie (secundaire) artrose 

 type oefentherapie 

 krachttraining bevordert gewrichtsfunctie en stabiliteit, ADL (alledaagse 

activiteiten) functionaliteit en pijnvermindering 

 professionele en omgevingsondersteuning helpen in compliance 

 zowel dynamisch als isometrisch 

 uithoudingstraining aangewezen 

 mechanisme 

 spierkracht → bevordering gewrichtsstabiliteit en schokdemping 

 geen rechtstreeks effect op pathogenese artrose 

 uithoudingstraining vermindert gewicht 

 voorschrift 

 opwarming 10 minuten 

 krachttraining grote spiergroepen 

 progressief naar 10 oef x 2 x 12 herhalingen 

 aandacht voor coördinatie 

 supervisie eerste maanden, controles nadien 

 evt. isokinetische krachttest als feedback 

 aanvullende uithouding: fiets, wandelen, zwemmen 

 tegenindicaties 

 acute reactie (zwelling) 

 meer pijn na training / oefentherapie 

 jonge personen met artrose: geen hoge impact- en torsiesporten 

o RA 

 type oefentherapie 

 krachttraining grote spiergroepen 

 vnl klasse 1 en 2 hebben voordeel bij aerobe trainingsvormen 

 niet-gewichtsdragende oefenvormen (zwemmen, fietsen) 

 mechanisme 

 RA vermindert spierfunctie 

 activiteit werkt anti-inflammatoir en produceert anti-TNF 
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o osteoporose 

 type oefentherapie 

 belastende oefeningen tijdens adolescentie voorkomen latere osteoporose 

 aerobe training verbetert botdensiteit 

 kracht- en krachtstabilisatietraining 

 mechanisme 

 rechtstreeks effect op botdensiteit 

 onrechtstreeks effect van kracht- en krachtstabilisatietraining door valpreventie 

(ouderen) 

 voorschrift: combinatie krachttraining, stabilisatietraining en aerobe training 

o sportletsels 

o rugpijn: rug/nekschool en rugreconditionering 

 individuele therapie 

 rugschool 

 cognitieve scholing vb. anatomie 

 rughygiëne scholing 

 ergonomie 

 psychologische training 

 rugreconditionering 

 krachttraining 

 krachtstabilisatietraining 

 fysieke conditie/uithoudingstraining 

o fibromyalgie 

 is sporten gezond? 

o ↑ levensverwachting (vnl duursporters) 

o ↓ hospitalisaties (vnl duursport) 

 ↓ cardiologie-opnames (behalve igv power training) 

 ↓ oncologie-opnames 

 ↓ pneumologie-opnames 

 ↑ musculoskeletale aandoeningen 

 geconcentreerd in bepaalde sporten (worstelen, voetbal, basketbal, …): veel letsels 

 andere sporten vb. afstandslopen: ↓ knie- en heupdysfunctie 

o preventie sportletsels 

 cascade optreden sportletsel 

 vb. hoge incidentie ACL letsel bij vrouwen 

 factoren 

 hormonaal 

 anatomie 

 neuromusculaire controle 

 voorkomen 

 leren landen met knieën boven voeten ipv in valgus 

 vóór sporten: spieren trainen (oa hamstrings erg belangrijk bij sporten met hoge 

quadricepsactivatie) 
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Rol van musculoskeletale fitheid / oefentherapie bij musculoskeletale aandoeningen 

→ voorbeelden in boek 

 

Basisconcepten van oefentherapie 

 

Oefentherapie en oefenprogramma’s: kan deel zijn van zowel primaire, secundaire als tertiaire 

preventieve strategieën 

 primaire preventie: musculoskeletale fitheid is essentieel onderdeel van fysieke fitheid 

o alertheid voor tekort aan musculoskeletale fitheid en indien nodig personen aanzetten tot 

oefenprogramma’s voor correctie: taak zorgverlener 

 secundaire of tertiaire musculoskeletale preventie: meer letselspecifieke oefentherapie → zo 

volledig mogelijke functionele revalidatie en preventie van recidief centraal 

 

Musculoskeletaal revalidatieprogramma 

 

1.  Spiertraining 

 spieractivatie en motor re-educatie 

o belang: eerst spieren correct kunnen gebruiken voordat je aan krachttraining begint 

o denervatie → spieratrofie 

 spier gaat snel (binnen enkele dagen) verdwijnen 

 morfologisch 

 spieratrofie meestal in beginfase 

 degeneratie spiervezel na weken – maanden 

 fibreuze proliferatie na 1 – 3 jaar 

 biochemisch 

 ↓ mitochondriale enzymen na 2 – 3 dagen 

 ↑ lysosomale enzymen na enkele weken 

 elektrostimulatie gedenerveerde spier 

 spier gaat contraheren → ↓ spierartrofie dus functionaliteit daalt nt te veel → als 

bezenuwing terug is gaat revalidatie sneller 

 gedenerveerde spier kan sich nt aanpassen, gezonde spier wel 

 Galvanische rechthoekige impulsstroom 

 te pijnlijk 

 geen selectieve stimulatie 

 Galvanische exponentiële impulsstroom 

 pijndrempel stijgt 

 gezonde spier past zich aan dus geen stimulatie, gedenerveerde spier kan 

niet aanpassen → selectieve stimulatie zieke spier 

 principes 

 impulsduur 

 kort = minder pijn 

 lang = selectief 

 100 msec 

 insluipduur 

 kort = meer contractie 

 lang = selectief 

 dus 100% insluipduur 

 periode: 2 – 3 seconden 

 intensiteit: tot goede contractie 

 stimulatiemethode 

 algemeen: bipolair, direct 

 kleine spiertjes: unipolair, direct 

 duur en frequentie behandeling 

 bipolair: 5 – 10 minuten  ;  unipolair: 20 – 50 contracties 

 dagelijks 



Ine Bollen    Revalidatie | 2014 - 2015  

7 | P a g i n a  
 

 totale behandelingsduur: tot eerste recuperatietekens 

 waarneembare contractie 

 accomodatievermogen ↑ (it-curve) 

 reïnnervatie op EMG 

o motor re-educatie: mensen spieren leren gebruiken 

 mbv vormen biofeedback vb. tape, computer, … 

 vb. correct gebruik schouderspieren belangrijk om impingment te voorkomen 

 spierkracht 

o moet individueel afgestemd zijn op noden en mogelijkheden pt 

 er bestaat geen “beste vorm” van oefentherapie 

 ook verschillend in tijd 

 spierprogramma w gekozen ahv analyse individuele pt, primaire pathologie en 

secundaire beperkingen 

 spierkrachttekorten 

 fase van weefselheling 

 gewrichtstoestand in functie van compressie, belasting en beweging 

 algemene capaciteiten van pt (zowel cognitief als fysiek) 

 praktische mogelijkheden vb. apparatuur en tijd 

 specifieke doelstellingen naar functionele resultaten 

 progressie of evolutie in tijd die in oefentherapeutisch programma kan gelegd w 

factoren progressie 

intensiteit - submaximaal tot maximaal 
- lage belasting tot hoge belasting 

lichaamspositie niet-gewichtsdragend → partiële belasting → volledige 

gewichtsbelasting 

herhalingen en reeksen - laag volume tot hoog volume 
- nadruk op spiertraining (weinig herhalingen) tot nadruk op 
peestraining (veel herhalingen) 

frequentie afhankelijk van intensiteit en volume 

type van oefening - statisch tot dynamisch 

- concentrisch of excentrisch 
- isometrisch, isotoon, isokinetisch 

beweging traag gecontroleerd of snel functioneel 

neuromusculaire controle proximale tot distale controle 

bewegingspatronen eenvoudig → enkelvoudig tot complex → meervoudig 

o isometrische krachtoefeningen 

 definitie 

 statische contractie: opspanning spieren zonder verandering in spierlengte of 

zonder beweging (geen verandering in gewrichtshoek) 

 geen mechanische arbeid maar meetbare kracht + fysiologische arbeid 

 vb. gewicht in bepaalde positie houden, bepaalde positie aanhouden tegen 

weerstand van lichaamsgewicht, duwen/trekken tegen onbeweegbaar object, 

‘spiersettings’ 

 belangrijke rol in revalidatie musculoskeletale letsels 

 lichaamscontrole- en stabiliteit tijdens functionele activiteiten vereisen voldoende 

statische kracht en uithouding 

 immobilisatie en disuse tasten statische kracht heel snel aan (tot 5% 

krachtsverlies per dag)  

 isometrische oefeningen verbeteren posturale- of gewrichtsstabiliteit of beperken 

verlies 

 indicatie: als gewrichtsbeweging- of belasting niet toegestaan (vb. post-op) of beperkt is  

 minimaliseert spieratrofie 

 zorgt voor beginnende neuromusculaire controle door activatie oa 

mechanoreceptoren in periarticulaire weefsels 

 type oefeningen 

 spiersettings (vnl quadriceps en gluteus): lage intensiteit isometrische contracties 

tegen geen of weinig weerstand 
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 om spierpijn/spasme te verminderen en spierrelaxatie en –doorbloeding te 

bevorderen 

 weinig of geen krachtwinst behalve in uiterst zwakke spieren 

 vnl beperking atrofie 

 stabilisatieoefeningen: submaximaal maar langdurig niveau van cocontractie  

 om posturale stabiliteit te bevorderen of dynamische stabiliteit gewricht te 

bevorderen 

 dmv mid-range isometrische contractie tegen weerstand (anti-zwaartekracht of 

gewichtsdragende houding) 

 eigenschappen van isometrische oefeningen 

 duur: 6 – 10 seconden contractie (want snel spiervermoeidheid) 

 2 sec opbouw spiertonus - 6 sec maximale contractie – 2 sec spiertonus 

verminderen 

 herhalingen: aangewezen om maximaal gunstige effecten te verkrijgen 

 20 sec. pauze 

 20x doen 

 onder verschillende gewrichtshoeken want winst dmv isometrische oefeningen is 

bijna volledig hoekspecifiek 

 tegenaangewezen bij pt’en met voorgeschiedenis cardiale of vasculaire 

aandoeningen want bij maximale isometrische aandoeningen kan bij inhouden 

adem belangrijke BD-stijging optreden tgv Valsalva-manoeuvre 

 voordelen 

 weinig of geen uitrusting vereist 

 geen gevaar voor gewrichtsbelasting 

 kan door elke spier uitgevoerd w 

 stimulatie mechanoreceptorensysteem in gewrichtskapsel, ligamenten en pezen 

 vertraagt spieratrofie tijdens immobilsatie 

 nadelen 

 krachttoename enkel hoekspecifiek 

 weinig positieve feedback naar pt → w weinig gemotiveerd voor dit type training 

 spieruithouding w niet geoefend 

 geen eccentrische contracties 

 atrofie is vezelspecifiek: vertraagt vnl atrofie van fast-twitch spiervezels 

 belangrijke BD-stijging kan optreden 

o isotonische krachtoefeningen 

 definitie 

 dynamische contractie 

 verandering in gewichtshoek 

 arbeid 

 indicatie: naarmate gewrichtsbeweeglijkheid of –belastbaarheid toeneemt zal 

isotonisch oefenprogramma toenemen in intensiteit 

 optimale uitvoering 

 3x 10 herhalingen aan 50%, 75% en 100% vh maximum 3x/week 

 medische trainingstherapie 

 concentrische vs eccentrische isotonische oefeningen 

 concentrische oefeningen: spier verkorten 

 “dynamische spieroefeningen waarbij spiercontractie ontwikkeld w die fysieke 

verkorting van spier veroorzaakt zodat externe weerstand overwonnen w” 

 er w positieve arbeid geleverd 

 vb. opheffen van gewicht door contractie bicepsspier 

 waarde in revalidatie: accelereren lichaamssegmenten 

 eccentrische oefeningen: spier verlengen 

 “veronderstelt dynamische spierbelasting groter dan spierkracht zodat fysieke 

verlenging van spier volgt wanneer spier belasting tracht te controleren” 

 er w negatieve arbeid geleverd 
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 vb. neerlaten van gewricht 

 waarde in revalidatie 

 decelereren lichaamssegmenten 

 schokabsorptie bij hoge-impact activiteiten 

 hiermee treden meeste letsels op dus die goed trainen 

 dagelijkse activiteiten: steeds zowel concentrische als eccentrische contracties → 

functioneel oefenprogramma houdt beiden in 

 gesloten vs open keten oefeningen 

 open keten oefeningen: bewegingen waarbij distale lichaamssegment (vb. hand, 

voet) vrij kan bewegen in ruimte zonder fixatie en zonder nood aan simultane 

beweging in andere gewrichten 

 daardoor 

 beweging enkel distaal van bewegende gewricht 

 spieractivatie enkel in spieren die gewricht overspannen 

 gebeurt meestal in niet-belaste positie 

 vb. leg extension, zwemmen, schouderrotatie 

 gesloten keten oefeningen: bewegingen waarbij lichaam beweegt op distaal 

segment dat gefixeerd is of steunt op oppervlak 

 beweging in gewricht veroorzaakt simultane bewegingen in distale en proximale 

gewrichten 

 gebruik agonist en antagonist tegelijkertijd → stabilisatie van gewricht 

 meeste co-contractieoefeningen zijn stabiliserend 

 gebeurt meestal in gewichtsdragende positie 

 vb. fietsen, squatten, pompbeweging, … 

 bij meeste ligamentproblemen e/d 

 vergelijking 

 voordelen nadelen 

OPEN 
KETEN 

minder gewrichtscompressie meer gewichtstranslatie 

mogelijk zonder 

gewrichtsbelasting 

minder functioneel – 

proprioceptief 

grote ROM mogelijk (volledige 
bewegingsbaan) 

 

geïsoleerde spiertraining mogelijk  

GESLOTEN 
KETEN 

minder belasting op geassocieerde 
gewrichten 

meer gewrichtsbelasting/ 
gewrichtscompressie 

minder gewrichtstranslatie geen volledige ROM mogelijk 

meer functioneel - proprioceptief 
geen geïsoleerde spiertraining 

mogelijk 

 toepassing 

 OL: gesloten keten oefeningen benaderen meer dagelijkse, functionele 

bewegingen 

 gesloten keten oefeningen 

 meer directe en efficiënte manier om spieren functioneel gericht te trainen 

 relatieve belasting grootst in deel bewegingsbaan waar spiergroep sterkst 

is (midden bewegingsbaan) 

 itt open keten oefening: daar relatieve belasting grootst op einde 

beweging waar maximale contractie minder sterk is → submaximaal 

trainingseffect in belangrijk deel bewegingsbaan 

 dus gesloten keten oefening meer fysiologisch 

 minder translatiekracht door hogere axiale compressiekracht en grotere 

spierstabilisatie door cocontractie agonisten en antagonisten 

 door contact met steunvlak: proprioceptieve systeem meer gestimuleerd 

 open keten oefeningen: geen gewrichtscompressie en meer geïsoleerde 

specifieke training  

 vb. specifiek m. vastus medialis training 

 vb. bij gewrichtsoppervlakproblemen want minder belasting gewricht 
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 BL: grotendeels zelfde principes 

 gesloten keten oefeningen: vb. pompbewegingen, training met vrije 

gewichten in hand, … 

 keuze tss open- of gesloten keten oefeningen: individueel gericht en 

pathologieafhankelijk 

 gesloten keten oefeningen bevorderen dynamische stabiliteit 

 benaderen meer functionele situaties 

 stimuleren meer gewrichts- en spiermechanoreceptoren 

 faciliteren cocontractie van agonisten en antagonisten 

 stimuleren meer proprioceptieve en kinesthetische feedback 

 open keten oefeningen als  

 het in klinische setting is tegenaangewezen om gewricht te belasten 

 geïsoleerde spiergroep getraind moet worden 

 constante vs variabele weerstandsoefeningen 

 constante weerstandoefeningen: gebruik van niet-veranderende externe belasting 

 vb. vrije gewichten, gewichtstoestellen, trekapparaten, … 

 term “isotone/gelijke belasting” niet zo goed want noodzakelijke spierkracht 

varieert naargelang spier verkort of verlengt tgv veranderende kracht-lengte 

verhouding vd spier 

 maximale belasting vd spier aangepast aan zwakste punt bewegingsbaan 

 variabele weerstandsoefeningen: speciale apparatuur zorgt voor meer aangepaste 

spierbelasting → maximale belasting w over groot deel vd bewegingsbaan benaderd 

 hoger trainingsrendement 

 voordelen 

 krachttoename over volledige bewegingsuitslag 

 spieruithouding w getraind 

 spierdiameter neemt significant toe 

 kan met gewone uitrusting: eenvoudig en niet duur 

 motivering pt stijgt bij verbetering resultaten 

 oefening concentrisch en eccentrisch mogelijk 

 nadelen 

 opgelegde belasting w gelimiteerd door zwakste punt in beweging 

 oefening gebeurt aan lage, niet-functionele bewegingssnelheid 

 oefening kan gevaarlijk zijn bij optreden pijn tijdens beweging want lidmaat moet 

gewicht blijven dragen 

 moeilijk standaardiseerbaar of reproduceerbaar 

 speciale uitrusting (voor variabele weerstand oefeningen) duur en vereist veel 

plaats 

 moment vermindert effectiviteit vd oefening 

 toestel oefent maar één spiergroep 

 traumatische synovitis kan optreden als overload te groot is 

o isokinetische krachtoefeningen 

 aan zelfde snelheid blijven: zo hard mogelijk tegen toestel duwen dat toch steeds 

zelfde snelheid behoudt 

 hierdoor: 100% spiergebruik over volledige bewegingsbaan 

 overal maximale kracht variabel naargelang hoekpositie van gewricht of kracht-

lengteverhouding vd spier 

 itt andere oefeningen (vb. gewichtjes) waarbij je gelimiteerd bent door zwakste 

punt en je dus in midden baan suboptimaal traint 

 snelheid w in hoekgraden/seconde uitgedrukt 

 kan variëren 0°/seconde tot 500°/seconde 

 w zelden >300°/sec gebruikt want pt moet lidmaat versnellen tot aan hoge 

hoeksnelheid eer hij weerstand van toestel kan gebruiken 

 hogere snelheden benaderen meer functioneel gebruikte snelheden vd 

lichaamsbeweging (vb. wandelen tss 200°/sec tot 250°/sec, veel sneller bij sport) 
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 apparatuur kan vss dingen meten 

 meest gebruikte parameters 

 maximale spierkracht (uitgedrukt per kg lichaamsgewicht) 

 totale arbeid: product van geleverde kracht en afgelegde hoek (oppervlakte 

onder curve) 

 evaluatie curvevorm ifv pijn, submaximale inspanning, … 

 vergelijking voor absolute waarden en piekkrachtverhouding (agonist/antagonist 

ratio): meestal gemaakt door 

 vergelijking links – rechts (indien contralaterale zijde asymptomatisch) 

 vergelijking met baseline of normwaarden 

 voordelen 

 spieren onderhevig aan maximale overload over hele bewegingsbaan 

 oefeningen veilig want weerstand stopt bij stopzetten beweging 

 bij hoge snelheid: weinig gewichtscompressie 

 training kan gebeuren om functionele redenen: benadering functionele snelheden 

 pt krijgt onmiddellijk feedback 

 bescherming objectieve data over evolutie pt (kwantitatieve data ter vergelijking) 

 nadelen 

 heel dure uitrusting 

 uitsluitend open keten oefeningen 

 geen functionele geslotenketenoefeningen 

 meestal geen eccentrische oefenmodaliteiten 

 kan wel vb. pt duwt naar beneden terwijl toestel naar boven komt 

 owv gevaar voor letsels 

 omslachtige opstelling van toestel en aanbrengen fixaties 

 noodzaak gespecialiseerd personeel voor uitvoering tests en interpretatie resultaten 

o overload 

 snelheid van uitvoering 

 weerstand 

 aantal herhalingen 

 frequentie / duur 

 rustperiode 

 vorm 

 bewegingsbaan 

 spieruithouding: aerobe energiepaden belasten → submaximale belasting gedurende langere 

tijd 

o aerobe energiepaden 

 slow twitch vezels (type 1) 

 mitochondriale densiteit verhogen 

o lage belasting, veel herhalingen 

o hometrainer, zwemmen, specifieke isotone of isokinetische oefeningen 

 

2.  Flexibiliteit (lenigheid) 

 gewrichtsbeweeglijkheid (gewrichts-ROM) 

o kan verstoord zijn door disuse, immobilisatie, inflammatie, intra-articulaire schade of 

periarticulaire beperkingen (kapselretractie, adhesies, …) 

o vss mobilisatietechnieken kunnen ROM proberen herstellen 

 actieve oefeningen of actief geassisteerde oefeningen 

 normale beweeglijkheid trachten bereiken of herstellen vb. pendelbewegingen om 

kniegewricht te mobiliseren postoperatief 

 actief-geassisteerde oefeningen (vb. door therapeut of trekapparaat) 

 spier eerst opspannen → dan kan je meer relaxatie krijgen 

 passieve mobilisaties: gericht op herstellen van tekorten in accessoire 

gewrichtsbewegingen 

 accessoire gewichtsbewegingen  
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 kunnen niet vrijwillig w uitgevoerd door pt maar zijn noodzakelijk voor normale 

gewrichtsfunctie 

 manueel onderzoek kan al dan niet beperkte rol- en glijbewegingsmogelijkheden 

van gewrichtskop in gewrichtskom nagaan 

 mbv manueel therapeutische technieken kunnen gewrichtsdysfuncties verholpen w 

 distracties: oprekken gewricht in lengteas 

 articulaire glijbewegingen: bindweefselstructuren rekken en proprioceptieve 

stimulatie veroorzaken 

 manipulaties: plotse, korte bewegingen om  

 adhesies te verbreken 

 positionele veranderingen te herstellen 

 neurofysiologische effecten uit te lokken 

 passieve mobilisaties en passieve oefeningen 

 continue passieve mobilisatie (CPM) 

 speciale vorm passieve mobilisatie waarbij toestel op passieve wijze 

ligaamssegment beweegt en dus gewricht mobiliseert 

 w vnl in postoperatieve of postacute fase revalidatie gebruikt 

 musculotendineuze flexibiliteit 

o verkortingen musculotendineuze eenheid 

 oorzaken 

 musculoskeletale letsels: disuse, deconditionering, relatieve of absolute 

immobilisatie  

 specifiek geïnduceerd door herhaalde activiteit met beperkte ROM 

 gevolgen 

 predispositie voor vss musculoskeletale tetsels 

 krachtdeficit door suboptimale kracht-lengteverhouding vd spier 

o stretching tracht verkortingen te verhelpen 

 belangrijk voor elk stretchprogramma 

 adequate voorafgaande opwarming 

 correcte uitvoeringstechniek 

 minimumduur 15 seconden/oefening 

 progressie in oefeningen 

 individuele aanpassing 

 vss manieren van stretching 

 statisch: aannnemen houding waarbij spier(groep) op rek w gebracht en men 

positie op grens uitrekbaarheid bepaalde tijd behoudt 

 enkele keren herhalen → evt kan uiterste positie of tretch iedere keer wat ↑ 

 moet in principe pijnvrij w uitgevoerd 

 ong 20 seconden aanhouden 

 efficiënt en veilig (lage belasting) 

 ballistisch of vering: dynamische oefeningen waarbij spieren op plotse, snelle, 

verende wijze op rek w gebracht 

 efficiënt 

 nadelen 

 mogelijks opwekken reflexmatige contractie 

 verhoogde risico op microtraumatische schade 

 proprioceptieve neuromusculaire facilitatie (PNF): techniek met alternerende 

contractie en relaxatie zowel agonisten al antagonisten 

 dus combinatie van stretchtechniek en spierkrachttraining 

 basis: spierrelaxatie w gefaciliteerd door voorafgaande contractie zelfde spier of 

spierantagonist → maakt gebruik van aantal neurofysiologische basisprincipes 

 autogene inhibitie (inhibitie van contractie door stimulatie Golgi-organen waardoor 

betere relaxatie w verkregen) 

 reciproke inhibitie (antagonist geïnhibeerd als agonist contraheert) 



Ine Bollen    Revalidatie | 2014 - 2015  

13 | P a g i n a  
 

 successieve inductie (bij contractie van spier w antagonist voorbereid voor contractie 

→ helpt zo spieronevenwichten te verhelpen door eerst sterkste spier(groep) te laten 

contraheren waarna gefaciliteerde contractie zwakkere spier(groep) 

 irradiatie (overflow neuronale stimulatie tss aangrenzende voorste hoorncellen om 

beter motorisch antwoord te induceren opdat zwakkere spieren gefaciliteerd w via 

bewegingspatroon waarin andere sterkere spieren betrokken zijn) 

 

3.  Neuromusculaire controle 

 efferent motorisch antwoord op sensorische informatie vanuit proprioceptie en kinesthesie 

o proprioceptie 

 bewuste en onbewuste gewaarwording van gewrichtspositie 

 gewaarwording van positie en beweging 

 elke posturale, positionele of kinetische informatie naar CZS vanuit sensorische 

receptoren in gewricht, spier en pees + visueel en evenwichtsorgaan 

o kinesthesie 

 sensatie gewrichtsbeweging of versnelling 

 sensatie actieve (spiercontractie) beweging 

 feed-forward neuromusculaire controle 

o bewegingen plannen gebaseerd op sensorische informatie van afgelopen bewegingen 

o voorbereidende spieractiviteit 

o uitgangspunt: initiatie motorische respons in anticipatie op belasting of activiteit 

 feed-back neuromusculaire controle 

o continue regulatie van spieractiviteit door reflexieve ptw’s 

o reactieve spieractiviteit 

o werkt direct in antwoord aan potentieel destabiliserende gebeurtenis tov normaal 

referentiepunt 

 neuromusculaire controle training (agility drills) 

o proprioceptie en kinesthesie training 

o dynamische stabilisatietraining 

o reactieve neuromusculaire controle 

o functionele training 
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Overbelastingsletsels 

= belangrijke groep letsels vh musculoskeletaal stelsel 

 

W niet altijd even goed aangepakt in hedendaagse praktijk. 

 

Alle musculoskeletale letsel kunnen onderverdeeld w in acute en chronische (overbelastings)letsels 

 
 acuut letsel = eenmalig macrotrauma of ongeval 

o ontstaat plots door impact of beweging die belastbaarheid van weefsel overtreft 

 onmiddellijk gevolgd door pijn, functieverlies, deformiteit, zwelling, kneuzing en 

bloeding 

o mogelijke acute letsels 

 spierelongatie (verrekking, scheur) 

 kneuzing (contusio) 

 huid, spier, bot 

 breuk (botfractuur) 

 verstuiking (distorsie) 

 ontwrichting (luxatie) 

 overbelastingsletsel = repetitief microtrauma 

o geen rechtstreekse oorzaak-gevolgreactie 

o repetitief telkens net iets te veel belasten → microscopische schade  

 microscopische schade treedt op als belasting op weefsel net iets groter is dan 

belastbaarheid weefsel 

 belastingsgebonden microscopische weefselschade kan met voldoende recuperatie 

herstellen doordat aangedane weefsel (vb. bot-, spier- of peesweefsel) zich aanpast 

aan belasting → zelfde activiteiten zonder schade kunnen herhaald w 

 als aanleiding voor microscopische letsel te snel herhaald w: aangetaste weefsel krijgt 

kans niet om te herstellen → accumulatie microtraumata → uiteindelijk lichaamsreactie 

die lokale weefselschade bewerkstelligt: chronische overbelastingsletsel 

 probleem van overbelastingsletsel is dus niet acute weefselinflammatie maar 

chronische weefselschade  

 chronische weefselschade tast op zich belastbaarheid van weefsel aan → nog 

grotere kans op verdere overbelasting en schade 

o kan in ieder soort weefsel 

 peesoverbelasting  

 meest voorkomend 

 tendinopathie, enthesiopathie 

 zenuw / bloedvaten: kunnen ingeklemd geraken (entrapment) 

 spieren: chronisch/exertioneel (inspanningsgebonden) compartimentsyndroom 

 botoverbelasting 
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 periostitis 

 stressfractuur 

 gewricht: overbelasting geeft aanleiding tot synovitis 

 herstel vd letsels 

o volgens herstel musculoskeletale letsels: onderscheid gemaakt tss functioneel en 

structureel herstel (zie supra) 

o soms blijft er functioneel irreversibele beperking 

 

Algemene behandelingsprincipes van chronische overbelastingsletsels 

 

Belang 

 enorm frequent! 

 er worden veel fouten bij gedaan 

o meestal stopt het bij rust = symptomatische aanpak 

o daardoor zijn er veel recidieven als je niet verder nadenkt 

 

Drie hoofdaspecten van conservatieve behandeling 

 

1. symptomatische behandeling: pijn en symptomen vd pt zo snel mogelijk reduceren 

 hoofdaspecten 

o relatieve rust: belasting verminderen in frequentie/tijd/… of alternatieve activiteiten 

zoeken die minder belastend zijn (vb. zwemmen, fietsen, … igv OL) 

o ijs 

o pijnmedicatie: anti-inflammatoire medicatie (NSAID, paracetamol, corticosteroïden) 

o lokale fysiotherapie 

 nut 

o comfort vd pt  

o voorkomt verdere deterioratie door ontstaan ‘pijncyclus’: door pijn gaat pt  

 
 spier opspannen waardoor bijkomende pijn ontstaat  

 bepaalde activiteiten en bewegingen mijden → spierzwakte en –dysfunctie = 

bijkomende intrinsieke risicofactor (lagere belastbaarheid) 

 

2. correctie van risicofactoren 

 intrinsieke en extrinsieke risicofactoren aanpakken 

 moeilijkste hier is herkenning vd risicofactoren 

 

3. oorzakelijke behandeling: weefsel sterker maken zodat belastbaarheid groter wordt 

 anders gaan recidieven optreden bij hervatten van zelfde activiteiten want door accumulatie 

repetitieve microtrauma is betrokken weefsel beschadigd en verzwakt 

overbelasting

PIJN

spierspasme + 
vermijdings-

gedrag

spierzwakte en 
-dysfunctie

predispositie
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 weefsel herstellen in oorspronkelijke staat en zo mogelijk nog beter bestand tegen nieuw 

trauma = uiteindelijke doelstelling bij behandeling ieder overbelastingsletsel 

o vb. peesoverbelasting: dmv excentrische peestraining kan men verzwakte tendinosezone 

in overbelaste pees herstellen tot normaal peesweefsel 

 

Chronische tendinopathieën 

 

Inleiding 

 

Pezen 

 pees heeft unieke structuur: door parallel georiënteerde vezelstructuur kan pees hoge 

trekkrachten weerstaan zonder overdreven elongatie te moeten ondergaan 

o spier – pees – botcomplex is bij iedere humane beweging betrokken 

o sterkste pezen vh menselijk lichaam: achillespees en patellapees 

 behoren ook tot meest frequent gekwetste pezen 

 biomechanisch gezien: hoge belastingen aan pezen opgelegd 

o pees kan hierbij (microscopisch) beschadigd w 

o herstel en remodellering peesweefsel verlopen zeer traag → grote predispositie voor 

overbelastingsletsel 

 

Mechanobiologische onderbelastingsmodel: werkelijke reden van ontstaan is onderbelasting en niet 

overbelasting 

 klassieke peesoverbelasting kan microscopische schade veroorzaken in peesvezels → 

contractiliteitsmogelijkheid wegvallen 

 zone van onderbelasting (deel vd pees dat niet meer deelneemt aan contractiliteit): in hoge 

mate enzymen tot expressie die peesstructuur aantasten → creatie tendinosezone 

→ we spreken over normale pees die door overbelasting via reactieve tendinopathie naar 

chronische degeneratieve tendinopathie kan evolueren 

 als je pees ontlast, krijg je zelfde vorming van tendinose op den duur 

 in andere richting: juiste training maakt pees sterker (door training kan je deel vd reacties 

omkeren dus je maakt er een reversibel proces van) 

 

Peesoverbelasting w verondersteld gevolg te zijn van repetitieve bewegingen gepaard gaande met 

grote acceleraties en deceleraties, excentrische activiteit en korte stop-startmanoeuvres 

 achillespeestendinopathie 

o vnl lopers, dansers, springers, balsporten en racketsporten (vb. tennis) 

o 1/3 vd pt’en met achillestendinopathie heeft bilaterale symptomen 

o situering probleem 

 meestal is zone enkele cm proximaal van distale insertie meeste gevoelig 

 minder frequent: insertioneel calcaneair probleem 

 patellaire tendinopathie 

o = “jumper’s knee”: volleybal, basketbal, voetbal, tennis, lopen maar ook in andere 

sporten zoals gewichtheffen 

o patellapees w in grote meerderheid in proximale en diep posterieure zone aangetast 

 epiconylopathie (vnl lateraal) 

o lateraal: tennis maar vnl op werkvloer bij intensieve handenarbeid 

o mediaal: golf, pitchers 

 rotator cuff tendinopathie 

o tennis (opslag), volleybal, speerwerpen, handbal, baseball, turnen 

o op werkvloer: arbeiders die veel hefmanoeuvres moeten uitvoeren 

o supraspinatuspees is frequentste aangetast 

peesoverbelasting
microscopische 

schade

onderbelasting vd 
beschadigde 

peeszone

enzymatische 
aantasting peeszone

tendinose
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 hamstrings syndroom 

o sprinters, hordenlopers, springen, voetbal 

 

Basisprobleem 

 histopathologie pees (tendinopathie) 

o macroscopisch 

 tendinosezone: dof, geelbruin en zacht 

 normaal peesweefsel: wit, glinsterend en stevig 

o microscopisch 

 degeneratie en disorganisatie collageenvezels 

 verlies parallele oriëntatie 

 ondergaan lysis → afname vezeldiameter en collageendensiteit 

 microsheurtjes collageen kunnen aanwezig zijn 

 toegenomen neovascularisatie (angiofibroblastische hyperplasie) 

 grondsubstantie van proteoglycanen toegenomen met ↑ regeneratief type III collageen 

 daardoor verlies van typerende reflectiviteit onder gepolariseerd licht 

 verbrede grondsubstantie rekt vezels uiteen (kris-kras door elkaar) → lijkt op 

microscheuren 

 GEEN ontstekingsprocessen bij tendinose!! → geen tendinitis 

o geen inflammatoire cellen bij chronische overbelasting pees 

o biochemisch geen ontsteking aan te tonen 

o mss wel acute inflammatie die chronsiche problematiek vooraf gaat? 

 maar geen inflammatoire cellen bij pt’en die pas overbelastingsklachten hebben 

 geen tendinitis aan te tonen thv distale uiteinde tendinosezone patellapees (terwijl 

tendinose patellapees naar distaal uitbreidt dus distale deel meest recent aangetaste weefsel 

bevat) 

 bij 2/3 vd pt’en geen pijn aan tendinose vooraf dus tendinose kan ontstaan zonder 

noodzakelijke pijnlijke tendinitisperiode vooraf 

 terminologie 

o tendinose = peesdegeneratie zonder klinische/histologische tekens van inflammatoire 

respons 

 vss mogelijke morfologische expressievormen van tendinose: hyalien, mucoïde, 

fibrinoïde, hypoxische, verkalkende of fibrocartilagineuze degeneratie 

 kunnen tesamen voorkomen 

 respectieve prevalentie allicht afhankelijk van anatomische locatie en vss 

etiologische ontstaansfactoren 

 tendinose duidt niet noodzakelijkerwijze op klinische symptomatische entiteit: kan 

volledig asymptomatisch bestaan (!beeldvorming en kliniek samen beoordelen) 

o tendinopathie = klinische term voor symptomatische peesoverbelasting die vss klinische 

en histologische toestanden omvat 

 klinische term is nodig omdat  

 je tendinose kan hebben zonder pijnklachten (ook bij andere beeldvorming is er 

asymptomatische afwijking mogelijk) 

 dit ziet men als men bvb. professionele sportploegen screent voor seizoen (mbv 

oa echo), zie je bij veel sporters achillespeestendinopathie 

 soms is er tendinopathie zonder tendinose vb. pt met knieklachten zonder tekens 

tendinose 

 ‘chronische tendinopathie’ is beste term om in klinische praktijk aanslepende 

peesoverbelastingsklachten te omschrijven 

 vermijdt paradoxale karakter van term die eindigt op –itis voor niet-inflammatoir 

probleem 

 integreert verschillende histopathologische tendinosevormen in één term 

o tendinitis? 

 bestaat dit?  
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 waarschijnlijk in acute situatie wel wat inflammatie mogelijk maar acute 

peesoverbelasting interesseert ons niet zo fel want natuurlijke progressie zo groot dat 

we hier geen aandacht moeten aan besteden (itt chronische die blijft terugkeren e.d.) 

 

Diagnose 

 kliniek: tendinopathie kunnen herkennen is meestal niet zo’n groot probleem 

o typisch verhaal: moeilijk om op gang te geraken (ochtendstijfheid/’s nachts) + pijn na 

inspanning 

 dus combinatie van startpijn + pijn na inspanning (vb. pijn in wagen na wedstrijd) 

 pijn kan langer worden en meer continu worden → dan is het aan het uitbreiden 

 vaak kan er periode van toegenomen activiteit vooraf aan klachten herkend worden 

 pijn vaak goed gelokaliseerd (niet vaag en diffuus) 

o klinisch onderzoek 

 soms zichtbare zwelling 

 gelokaliseerde drukpijn (met evt crepitaties igv peritendineuze reactie) 

 pijn bij uitrekken (stretchpijn) of contractiepijn 

 functionele test ! 

 decline squat: voor kniepees 

 heel drop (overhellende tenenstand): voor achillespees 

 stoeltest: voor laterale elleboogtendinopathie 

o gradatie van tendinopathie in beeld brengen: VISA score (patellapees)/ VISA-A score 

(achillespees) en PRTEE (laterale elleboogpees) 

 specifieke vragenlijst 

 betrouwbaar en gevalideerd 

 niet voor diagnostiek maar wel goed voor opvolging patiënt! 

 beeldvorming 

o echografie = heel nuttig 

 beperking 

 diep gelegen structuren (maar meeste pezen zijn oppervlakkig gelegen) vb. m. 

iliopsoas insertie thv trochanter minor 

 afhankelijk van onderzoeker (examinator-dependent) 

 voordelen 

 goedkoop en beschikbaar 

 rechtstreekse klinische correlatie + mogelijkheid om doorbloeding te bestuderen 

 maar goed uitgevoerd is dit beste manier om pees in beeld te brengen: steeds goede 

histologische correlatie 

 hypo-echogeen aspect door toegenomen grondsubstantie, desorganisatie en 

degeneratie collageenvezels 

 vaak verbreding vd pees 

 bij gevorderde tendinosevormen: kleine foci hyperreflectiviteit (calcificaties) of 

intratendineuze clefts mogelijk 

 Doppler toont eventueel neovascularisatie 

 vermoedelijk detecteerbaar bij meer langdurige of meer uitgesproken vormen 

tendinopathie 

 neovascularisatie vertegenwoordigt mogelijk bijkomend risico voor klinische 

symptomen want bloedvaten en begeleidende pijnvezels in bloedvatwand 

kunnen betrokken zijn in pijnmechanisme chronische tendinopathie 

 er zijn preklinische afwijkingen mogelijk (vb. atleten) 

 belangrijk: altijd als je afwijking ziet, moet je je afvragen in welke mate dit correleert 

met klinisch beeld 

 bijna nooit 100% correlatie 

 veel mensen hebben asymptomatisch tendinose, labrumscheuren, discushernia, … 

 kan je niet gebruiken voor monitoring vd pt! 
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 je kan wel kijken of er iets nieuw bijkomt maar je kan niet gaan of het beter is 

met klachten vd pt (want tendinose gaat er nog zijn maar dat zegt niks over hoe 

het nu met pt gaat) 

 niet gebruiken voor indicaties voor chirurgie 

 niet gebruiken post-operatief: dan ziet het er altijd verbreed uit hoewel ze er 

mogelijk geen last van hebben 

o MRI: tendinose is verbrede pees met zone toegenomen signaalintensiteit 

 detectie partiële peesscheuren moeilijk maar best op T2-gewogen beelden met hoge 

signaalintensiteit 

 NMR niet geschikt voor opsporen intratendineuze calcificaties 

 w voorbehouden voor als betere DD of preoperatieve evaluatie vereist is 

 

Behandeling 

 

 

1. symptomatische behandeling 

 relatieve rust: belangrijk onderdeel 

o niet om ontsteking te verminderen (want die is er niet…) 

o wel omdat biomechanische overbelasting aan basis van probleem ligt 

 vaak spelen trainingsfouten mee 

 gedeeltelijke ontlasting dmv ondersteuning (vb. visco-elastische hielcups bij 

achillespeestendinopathie) kunnen soelaas brengen 

o geen absolute rust want veroorzaakt peesatrofie! 

 anti-inflammatoire behandeling 

o heeft goed effect bij acute en subacute fase 

 in latere fases dus niet; logisch want later is er geen inflammatie 

o lokale fysiotherapie: ultrasound, laser, elektro, cryo 

 cryptherapie  

 zinvol owv 

 pijnstillende invloed 

 vasoconstrictief effect → kan abnormale neovascularisatie tegengaan 

 ideale temperatuur voor reductie celmetabolisme: 10 – 15°C 

 voor sporters: gebruik van ijs vóór sportactiviteit afgeraden owv pijnmaskering en 

mogelijk negatieve invloed op neuromotorische functies en proprioceptie 

 vss fysiotechnieken (ultrasone, elektro- en lasertherapie) 

 w vaak gebruikt maar mss niet zo efficiënt? 

 zouden collageensynthese door fibroblasten kunnen stimuleren 

o goed effect  
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 NSAIDs: meest gehanteerde symptomatische therapie voor tendinopathie 

 vanuit histopathologisch standpunt geen essentieel bestanddeel van behandeling 

 geen overtuigende evidentie voor klinische efficiëntie 

 topische gels 

 corticosteroïden injectie 

 pt’en zijn sneller goed dan pt’en waarbij men afwacht 

 onderdrukking ontsteking (mineur belang) 

 pijnvezels (nociceptieve C-vezels) die in bloedvat groeien worden geblokkeerd 

 nociceptieve stoffen verdwijnen sowieso na tijdje dus dan hebben CS geen 

effect meer 

 maar lange termijn: pt’en minder goed dan pt’en waarbij men niks heeft gedaan! 

 want soms ook gevaar voor verzwakking pees (want CS veranderen 

peeshomeostase) → rupturen mogelijk! 

 gemiddeld zorgt dit dus voor minder goed effect op lange termijn (1 jaar) 

 pijn van tendinopathie: fysiologisch of pathofysiologisch? 

o reactieve tendinopathie: ↑ expressie nociceptieve stoffen maar geen ∆ bezenuwing  

o chronische pijn 

 pijnlijke tendinose: weinig expressie nociceptieve stoffen maar meer bezenuwing 

 sensitisatie: lokale pijnvezels w overgevoelig (drempelwaarde daalt) 

 ook centrale overgevoeligheid thv cortex waar pijn geregistreerd w → pt’en krijgen 

continue pijn 

 nieuwe oefentherapie: zwaar belastende isometrische oefeningen voor korte termijn zorgen 

voor acute pijnvermindering  

o daardoor w gecopeerd met chronische pijn → dan kan je met versterkende oefeningen 

beginnen 

 

2. correctie van risicofactoren 

 relatieve belang van factoren is afhankelijk van anatomische lokalisatie vd tendinopathie en 

individuele variatie per patiënt 

 intrinsieke risicofactoren 

o spierdeconditionering 

 spierlengte 

 spierkracht 

 spiervezeltype 

o neuromusculaire stabilisatie (evenwicht) 

o biomechanica: anatomische malalignment 

o gewrichtsbeweeglijkheid vb. als je niet goed door enkel kan buigen, w knie bij iedere 

sprong zwaar belast 

o gewicht 

o leeftijd 

o genetisch 

 geslacht 

 bloedgroep 

 HLA-typering 

 extrinsieke risicofactoren 

o training (/werk) 

 intensiteit en belasting die je iedere keer opnieuw moet doen 

 load: duur, volume, frequentie en recuperatie 

 techniek 

o omgevingstoestand: ondergrond en omgeving 

o uitrusting (oa kledij, schoeisel) 

o medicatie 

 quinolonen: bepaald deel vd mensen doet na lange quinolonetherapie (vb. ikv 

nietransplantatie) peesoverbelasting 

 corticosteroïden 
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o drugs: oa cannabis 

 

3. oorzakelijke behandeling: weefsel sterker maken zodat belastbaarheid groter wordt 

 enige essentiële manier om belangrijkste probleem (groot aantal recidieven) te kunnen 

reduceren dus KERN VD BEHANDELING 

 eccentrische training! 

o na oefeningen w opbouw collageen gestimuleerd 

o in realistisch tijdsbestek zien: tendinopathie is chronisch degeneratief letsel → langere 

revalidatieperiode 

o controverse over pijn maar  

 doorgaan als het pijn doet en als het geen pijn doet, nog een beetje zwaarder belasten 

 pijn mag dus tijdens oefeningen maar je moet zien dat deze niet progressief toeneemt 

over vss dagen 

o kan in principe ook concentrisch maar bij eccentrisch is pijnstilling beter 

o voorbeelden 

 chronische achillespeestendinopathie: overhellende tenenstandoefeningen 

 patellapeestraining: afhellende squattraining 

 pt staat op helling → pees w vooraf gestrekt 

 dalen op één been, omhoog komen op 2 benen (dus eccentrisch zwaarder belast 

dan concentrisch) 

 als je oefeningen doet, mag je ook gaan sporten  

o dus actieve rust is niet nodig 

o enkel sport mag als dit uw oefeningen niet belemmert: dus als je na sporten minder goed 

je oefeningen kan doen, moet je minder hevig gaan sporten 

 pezen kunnen door oefeningen normaliseren 

 bij overbelasting ga je dus pezen eigenlijk nog meer belasten 

o want bij ontlasting krijg je zelfde probleem als overbelasting 

o redenering dmv spelen met rattenstaartjes 

 rattenstaarten beschadigd door microscopische schade → vezels kunnen niet meer mee 

doen → liggen stil → tendinose (pijnlijk) 

 dus overbelasting → microscopische schade → onderbelasting in bepaalde zone pees → 

tendinose die pijnlijk w → wil zeggen dat je onderbelaste zone gaat moeten trainen 

o momenteel: aan het zoeken naar manieren om onderbelaste zone specifiek te trainen  

 door 3D echografie van pezen → kijken bij welke oefening welk deel belast w 

o maar je kan ook overdrijven! 

 als je oefeningen doet en je kan 3 dagen niet bewegen vd pijn, heb je te veel gedaan 

 als je te veel doet, is er te veel schade dus dan krijg je cascade van tendinose ↔ bij 

juiste verhouding trainingseffecten is er geen overdreven microscopische schade 

 principe van eccentrische peesoefening  

o maximale belasting zo snel mogelijk 

o eccentrisch liever dan concentrisch 

o dagelijkse oefeningen 

o minimum 12 weken! 

o zo zwaar mogelijk zonder dat er overbelasting is volgende dag 

 pijn tijdens inspanning is toegestaan 

 pijn tijdens volgende dag is niet getolereerd 
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o 3 reeksen van 10 – 15 herhalingen 

 dit is beter dan 1 reeks van 30 – 45 herhalingen: dan ben je te veel op spier aan het 

trainen dus dan krijg je meer spiermassa en dat gaat trekken aan je pees → je maakt 

het peesprobleem erger 

o vooruitgang in herhalingen en belasting 

 aantal herhalingen per reeks opdrijven 

 snelheid van uitvoering verhogen 

 bijkomende belasting vb. rugzak met gewichten 

o andere activiteit is toegestaan als vooruitgang mogelijk is (dus mag oefeningen niet 

beperken) 

 bij competitiesporters: rekening houden ermee dat ze ook nog gaan sporten 

 

→ met deze 3 zaken moet je proberen alle patiënten te behandelen. Dit moet je minstens 3 

maanden proberen voordat je op iets anders overgaat 

 

Andere therapiemogelijkheden 

 extracorporele schokgolf therapie (ESWT): vnl voor insertionele peestendinopathieën (die bij 

oefeningen minder goed verbeteren) goed na 3 maanden falen van oefeningen 

o principe: maakt gebruik van heel korte hoge druk geluidsgolven om in lichaam 

mechanische veranderingen aan te brengen op niet-invasieve wijze 

 werd al gebruikt voor behandeling nierstenen 

 musculoskeletaal oa bij tendinopathieën 

o twee manieren van werken bij tendinopathieën 

 rechtstreekse en onmiddellijke hyperstimulatie-analgesie 

 stimulatie weefselregeneratie 

o outcome 

 veilige behandeling 

 positief effect op pijn en functie 

o geen ‘ideale therapierichtlijn’ beschikbaar door grote variabiliteit van parameters van 

behandeling 

 bepaalde vormen van inspuitingen 

o corticosteroïden: volledig vanaf blijven! 

o scleroserende injecties: inspuiten van chemische stof in bloedvat om dat te scleroseren 

 vb. polidocanol 

 outcome 

 neovascularisatie verdwijnt  

 positief effect tgv sclerosering pijnprovocerende niet-functionele 

neovascularisatie (detecteerbaar op Doppler echografie) 

 blijkt in ruime mate veilig 

 intuïtief zou men denken dat beperken bloedvoorziening contraproductief 

werkt maar mss onderscheid maken tss gunstige normale microcirculatie 

(niet detecteerbaar op Doppler) en pijnprovocerende neovascularisatie 

 komt soms volledig terug  

 sommige onderzoeken bewijzen “als je maar voldoende van eender wat inspuit, 

duw je bloedvaten ook dicht” 

o veneus bloed (of enkel bloedplaatjes hiervan) inspuiten: geen resultaat 

 af en toe ernstige allergische reactie 

 doel: groeifactoren toevoegen 

 “benzine toevoegen aan motor die niet draait gaat geen effect hebben” 

 als je dit zou toevoegen aan acuut letsel waar genezing nog meer bezig is: mogelijk 

wel nut maar hier dus niet 

o denervatietechnieken (anesthesie, volume, …) → allerlei manieren inspuiting 

 waarom?: vroeger zag je bij chirurgie soms per ongeluk ook doorgesneden zenuwen 

waarbij dan succes was 

 kan door injectie of chirurgische technieken 
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 nu w bij chirurgie niet volledige tendinose meer weggesneden (werd vroeger wel 

gedaan maar was niet beter dan gewoon oefeningen) maar enkel wegsnijden 

zenuwbanen zonder pees te raken 

o andere injecties vb. hyaluronzuur, … 

 operatieve behandeling 

o pas aangeraden na falen van volledig conservatief revalidatiebeleid 

o welke techniek aangeraden blijft onduidelijk 

 zelfs niet uigeklaard waarom chirurgisch herstel gunstig is voor tendinopathieën of hoe 

groot aandeel van noodzakelijke en langdurige postop revalidatie is 

 realistische slaagkans: 30 – 80% (minder hoge percentages gerapporteerd bij betere 

methodologische studies) 

 

Botoverbelasting 

 

Zelfde systeem: repetitief microtrauma 

 frequentie 

o vnl tibia (23,6 %) 

o os naviculare 

o metatarsalen 

o fibula 

o femur 

o bekken/wervelkolom (2,2%) 

 soorten 

o pathologische fractuur 

 bij verzwakt bot vb. osteoporose, tumor, … 

 normale belasting 

o stressfractuur 

 normaal bot waarop repetitieve excessieve belasting komt 

 botresorptie > botvorming → microfracturen → stressreactie → stressfractuur 

 

Bij wie zie je dit? 

 sport 

o vnl bij plotse trainingstoename vb. start to run 

o dus niet alleen bij topsporters 

 militairen 

 LO-studenten (eerstejaars moeten veel extra sport doen, ook in sporten die ze niet gewoon zijn) 

 vrouwen > mannen 

o female athlete triad  

 eetstoornis  

 hormonaal probleem  

 ammenoree  

 osteoporose 

 

Diagnose 

 kliniek 

o anamnese 

o belastingsgebonden pijn hangt af van lokalisatie 

 tibia: vnl posteromediale rand  

 overgang tss mid- en distaal 1/3e tibia 

 tastbaar = uitgesproken drukpijn! 

 femur: moeilijk te bereiken 

o klinisch onderzoek 

 lokale drukpijn +++ 

 zwelling mogelijk (oedeem) 
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 hop test: pt op één been laten springen → als hierbij te veel pijn is, is het wsl geen stress 

syndroom meer maar stressfractuur 

o DD: onderbeen → compartiment syndroom, spierhernia, zenuwentrapment, tendinopathie, 

arteriële entrapment, osteoïd osteoma, … 

 beeldvorming 

o RX 

 lage kost 

 lage sensitiviteit → vaak vals –  

 maar je kan dit doen om andere DD uit te sluiten 

o botscintigrafie 

 (beperkte) straling 

 zeer hoge sensitiviteit 

 lage specificiteit: hot spot kan vanalles zijn 

o MR 

 geen straling, hoge kost 

 hoge sensitiviteit 

 grote DD 

 nadeel 

 minder bereikbaar owv wachtlijst 

 exacte aflijning van fractuurlijn soms moeilijk af te lijnen door botoedeem (dan is 

soms botscintigrafie + CT beter) 

 

Behandeling 

 

1. symptomatische behandeling 

 relatieve rust 

o absolute rust is niet even goed want 

 disuse = kwaliteit bot vermindert 

 dramatische spieratrofie terwijl spieren belangrijke schokdempers zijn voor bot 

o relatieve rust = mss minder snel pijnreductie maar herstel gaat uiteindelijk sneller zijn 

 ijs, NSAIDs, fysiotherapie 

o mss doet het niks 

o als het iets doet: enkel eerste dagen interessant, daarna zeker niet 

 

2. correctie van risicofactoren 

 intrinsieke risicofactoren 

o biomechanica 

o spieren 

 als ze niet sterk genoeg zijn: te weinig schokdemping 

 lengte 

 extrinsieke risicofactoren  

o trainingsfouten (te veel opbouw in 1 keer) 

o schoeisel 

 

3. oorzakelijke behandeling: weefsel sterker maken zodat belastbaarheid groter wordt 

 enige manier om bot sterker te maken is belasting 

 goed opbouwprogramma om geleidelijk aan bot sterker te maken → progressieve terugkeer 

naar normale activiteitenprogramma 

 

Bijkomende zaken die adjuverend kunnen werken 

 pneumatische beenbrace: geeft snellere (geen betere) genezing 

 gebruik van laag intensiteit ultrasound (sonic wave treatment): stimuleert bot ook voor 

genezing 

o effectieve pijnbestrijding en vroege terugkeer naar competitieve sportactiviteit 
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o maar toestellen niet terugbetaald in België → paar 1000 euro kwijt om enkele weken 

sneller genezen te zijn dus gebeurt niet bij meeste pt’en 

 

Andere stressfracturen van onderbeen 

 tibia 

o proximaal 

o anterior 

o achterlijnen 

 fibula 

 

 

MAAR DUS VOORAL ONTHOUDEN 

 

1. symptomatische behandeling 

 relatieve rust, ijs, anti-inflammatoire medicatie, lokale fysiotherapie, … 

 

2. correctie van risicofactoren 

 intrinsieke en extrinsieke risicofactoren aanpakken 

 

3. oorzakelijke behandeling (belangrijkste!): weefsel sterker maken zodat belastbaarheid groter 

wordt 
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Lage rugpijn 

 

= aandoening die heel frequent voorkomt 

 lifetime prevalentie 70% 

 jaarincidentie 15 – 45% 

o man = vrouw 

o vnl 35 – 55 jaar 

 <25% zorgen voor >75% vd kosten 

 

Aanpak zowel diagnostisch als therapeutisch loopt heel erg uiteen 

 pt die rugpijn heeft krijgt hele reeks aanbiedingen vanuit GHZ waarbij hij terecht kan 

 soms diagnostische tests die niet nodig zijn en geen diagnostische tests die wel nodig waren 

geweest 

 idem bij therapie 

→ enorme kost voor gezondheidszorg 

→ nu heeft men geprobeerd consensus te hebben over diagnostische en therapeutische aanpak 

 

Complexe aangelegenheid: er zijn heel veel mogelijke oorzaken van lage rugpijn 

 moeilijk obv enkel klinisch onderzoek tot juiste diagnose te komen 

 beeldvorming helpt niet echt want bij 75% vd normale mensen vind je ook afwijkingen! → er 

is geen causaal verband tss wat je ziet op beeldvorming en klacht vd pt 

o stel NOOIT definitieve diagnose enkel ahv beeldvorming 

 

Mogelijke oorzaken 

 discushernia → vss niveaus van ernst 

o bulging: meestal mediaan → duwt tegen lig. longitudinalis posterior → duwt wat tegen 

medulla → multisegmentaire pseudo-radiculaire bilaterale pijn 

 meestal kruipt nucleus pulposus terug wat naar binnen 

 typisch voor lumbago (discusprotrusie) 

o op bepaald moment w nucleus pulposus gel volledig naar buiten geperst → lig. 

longitudinalis posterior echt heel veel druk → veel druk op medulla 

 HNP positief en SLR positief 

 gel gaat niet meer terug naar binnen 

o grote hernia: lig. longitudinalis posterior kan het niet meer tegenhouden → posterolaterale 

herniatie → druk op zenuwwortel die naar buiten loopt 

 echte radiculaire pijn 

 dit is echt ischioradiculair conflict 

o cauda equina syndroom: lig. longitudinalis posterior scheurt volledig → gel komt helemaal 

naar buiten en gaat op dura mater en alles wat erin zit (cauda equina) drukken  

 spieren: meestal NIET 

o wel vaak spierpijn en spiercontracturen maar dat is dan secundair aan primaire pathologie 

 ligamentaire schade 

 artrose vd facetgewrichten (lumbagie) 

 osteoporose geeft op zichzelf nooit rugpijn! 

o maar is oorzaak van indeukingsfracturen → geeft wel veel pijn 

o uit zich vaak in eerste plaats door pathologische fracturen 

 tumoren 

o primaire tumoren van bot, ruggenmerg, zenuwen 

o meestal metastasen 

 ankyloserende spondylitis 

o of andere inflammatoire aandoeningen vd gewrichten (maar enkel deze heeft 

predilectieplaats thv rug) 

 abdominale pathologie: GI, urogenitaal, vasculair, gynaecologisch 

 stenose  
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o spinaal kanaal stenose → radiculopathie (meerdere wortels tegelijk) en cauda equina 

syndroom 

o foraminale stenose → radiculopathie 

 infectie 

 

DD lage rugpijn: in grote lijnen 3 grote groepen 

 belangrijkste groep: mechanische spinale rugpathologie 

o alle rugproblemen waar klachten ontstaan door overmatige belasting WVZ 

 niet-mechanische spinale rugpathologie 

o dus ziekten van wervelkolom 

o vb. inflammatoire, infectieuze (osteomyelitis, discitis), tumoren, metabole stoornissen 

(osteoporose) 

 niet-mechanische niet-spinale pathologie 

o geen overbelasting en geen oorzaak thv WVZ 

o dus alle abdominale, gynaecologische, … oorzaken van rugpijn 

 

Aanpak van pt die zich aanbiedt met lage rugpijn 

 

Beste manier om differentiatie te maken: goed klinisch onderzoek (zeer eenvoudig) 

 anamnese  

o voorgeschiedenis + leeftijd 

o 4 vragen over pijn 

 lokalisatie: “waar situeert pijn zich?” 

 meestal thv lage rugzone (LRP) 

 soms midden in rug 

 soms paravertebraal 

 soms uitbreidend naar flanken 

 belangrijk hierbij: ook pijn in been? 

 type pijn 

 radiculaire pijn: pijn die ontstaat door druk op zenuwstructuur (in dit geval 

meestal zenuwwortel) → scherpe schietende, soms brandende, acute hevige 

pijn in overeenkomstige dermatoom 

 pseudoradiculaire pijn = niet volgens zenuwbaan maar myofasciale uitstraling 

volgens spierbanen (heeft dus niets met zenuw te maken) vb. recht naar 

beneden van rug naar voet 

 gerefereerde pijn: je voelt pijn elders dan probleem → minder hevige pijn, 

niet zo specifiek voor 1 segment 

 meestal kan je dit uitlokken door test van Lasègue of SLR test 

 indien positief: bevestiging 

 indien negatief: wil niet zeggen dat het niet radiculair is 

 voor L4 – S1: Lasègue test nuttig 

 voor L2 – L3: omgekeerde Lasègue nodig: pt op buik leggen en dan been 

zo opheffen 

 onset en evolutie 

 plots of geleidelijk (progressief) 

 belangrijk: ook nachtelijke pijn? 

 niet meer kunnen doorslapen, uit bed moeten, moeten gaan rondlopen 

 pijnstiller voor nemen en als je dan beetje geluk hebt kan je evt nog doorslapen 

 ALARMTEKEN dat het geen mechanische pathologie is: inflammatoire pijn, 

tumor, infectie 

 hoe lang heb je het al? 

 H & B: is pijn gerelateerd aan bepaalde houding of beweging? 

 igv altijd pijn: wellicht niet mechanisch 

 leert ons iets over mechanisme vd oorzaak 
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 vb. zitten, voorover buigen doet pijn en rondwandelen en liggen doet goed → 

discuslijden 

 vb. staan en rondstappen doet pijn, beter bij zitten → stenotische pathologie 

 “HNP”: neemt pijn toe bij hoesten – niezen – persen? 

 teken van durale prikkeling → discushernia ofzo 

o vierde vraag: “heb je nog andere klachten dan pijn?” 

 wat gericht stellen ikv wat al verteld is 

 vb. gevoelsverlies, krachtverlies, … 

 lichamelijk onderzoek → 4 eenvoudige onderdelen van klinisch onderzoek 

o H: kijken naar houding patiënt 

 bekijken langs achter en zijkant 

 langs zijkant bekijken: cervicale lordose – dorsale kyfose – lumbale lordose 

 langs achterkant bekijken: normaal geen kromming (anders scoliose) 

 is dit structurele of functionele afwijking? 

 structureel vb. indeukingsfractuur 

 vragen aan pt om voorover te buigen 

 als houdingsafwijking verdwijnt of niet erger wordt: functioneel 

 kan door beenlengteverschil, bekkenasymmetrie, antalgisch, … 

 niet naar kiné sturen, niet naar orthopedist, … → gewoon wachten 

 zeker bij scoliose: als er rugpijn is, is dat nooit gevolg van scoliose (want dat 

doet geen pijn) maar scoliose zal eerder gevolg zijn van onderliggende pijn 

 als houdingsafwijking niet verdwijnt of erger wordt of er rotatie optreedt: 

structureel 

 structurele afwijkingen moeten verder w onderzocht! 

 niet gewoon kiné 

 altijd kijken of het corrigeerbaar is of niet 

o B: beweeglijkheidsonderzoek 

 is heel belangrijk 

 voor iedere beweging: bepalen of het pijnlijk is of er beperking is 

 4 bewegingen 

 buig naar voor (discuslijden) 

 buig naar achter (facetgewrichten) 

 buig naar L (facetgewrichten) 

 buig naar R (facetgewrichten) 

 registreer L tov R 

o SLR test: straight leg raise test (Lasègue) = durale tests 

 been gestrekt opheffen tot 90° → kijken of pijn die pt anders voelt kan gereproduceerd 

w of dat pijn die er is toeneemt 

 pijn die ontstaat binnen eerste 60°: positief 

 is durale test → hoogstwaarschijnlijk disco-radiculair conflict 

 enkel binnen eerste 60° dus betrouwbaar 

 dus eigenlijk provocatietest waarbij je discus tegen zenuwen duwt (andere durale test 

is nekflexie) 

o N: klinisch neurologisch onderzoek → 3 dingen nakijken 

 segmentaire spierkracht 

 S1: plantairflexoren 

 L5: dorsiflexoren 

 L4: quadriceps 

 sensibel onderzoek 

 reflexen 

 achillespees S1 

 geen voor L5  

 patellapees L4 

o ook nog lokalisatie drukpijn: segmenteel-manueel onderzoek 

 technische onderzoeken: radiologie 
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o eerste episode LRP: geen RX (behalve rode vlaggen) 

o recidief LRP: geen RX binnen 2 jaar na vorige RX behalve uitzonderingen 

o aanhoudende LRP > 4 weken 

 standaard RX: frontaal, zijkant en ¾ 

 MRI 

 

Aan hand van deze 8 elementen gaan we nu triage doen vd patiënt 

  

Diagnostisch concept: hoe gaan we pt nu onderverdelen in pathologiecategorie? 

 

1.  kijken naar aanwezigheid rode vlaggen!!!: zijn er bij anamnese of lichamelijk onderzoek 

aanwijzingen of het gaat over niet-mechanische pathologieën?  

 algemene rode vlaggen 

o leeftijd die buiten klassieke zone valt van volwassen leeftijd 

 < 18 jaar: kinderen   

 cave ernstige onderliggende pathologie 

 leeftijdsgebonden pathologie 

 houdingsafwijkingen: scoliose 

 ontwikkelingsstoornissen 

 ziekte van Scheuermann 

 spondylolysis / spondylolisthesis (zie later) 

 18 – 55 = volwassen ‘klassieke’ LRP 

 > 55 jaar: middelbare leeftijd 

 cave ernstige onderliggende pathologie 

 leeftijdsgebonden pathologie: degeneratieve aandoeningen 

 artrose 

 spinaal kanaal stenose 

 laterale recessus stenose 

 osteoporose 

o voorgeschiedenis van (kwaadaardige) kanker 

o onverklaard gewichtsverlies 

o langdurig gebruik van corticosteroïden 

o druggebruik, gebruik van immunosuppressiva, HIV 

o koorts 

o algemeen onwelzijn 

 rugspecifiek 

o ernstige nachtelijke pijn en ochtendstijfheid 

 inflammatoire pijn 

 tumoraal 

o recente voorgeschiedenis van ernstig trauma 

 vb. indeukingsfractuur 

 bij oudere mensen heb je zelfs geen trauma nodig om indeukingsfractuur te hebben 

Detectie van rode vlaggen

Detectie van radiculopathie

Aspecifieke mechanische rugproblemen

Detectie van gele vlaggen
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 als oude pt (65+) zich presenteert met acuut lumbago zonder verklaring: sowieso 

hieraan denken want je hebt bij deze leeftijd quasi nooit hernia  

 want nucleus pulposus w minder vloeibaar bij ouder worden dus gel niet meer 

vloeibaar dus kan er niet meer uit 

 hernia die je zou zien op beeldvorming: meestal rest van vroeger, dus heeft niks 

te maken met huidige klachten 

 vnl dame in menopauze (~osteoporose) 

o constante progressieve niet-mechanische pijn die niet verbetert door andere houding of 

beweging 

o lokalisatie: als pt pijn heeft op dorsolumbale overgang 

 meeste infecties komen hier voor 

 meeste tumoren komen hier voor 

 indeukingsfracturen komen vnl hoog lumbaal – dorsaal voor 

 ankolyserende spondylitis 

 rupturerend aorta-aneurysma! 

 plotse geweldige rugpijn niet helemaal laaglumbaal maar eerder hoog-lumbaal 

 uitstralend naar flanken 

 uitstralend naar binnenzijde beide benen 

 pt die CV belast is 

 tekens van shock + algemene malaise 

o uitgebreide en/of progressieve neurologische tekenen met inbegrip van cauda equina 

syndroom (is ook heel belangrijk!) 

 cauda equina syndroom: lig. longitudinalis posterior scheurt volledig → gel komt 

helemaal naar buiten en gaat op dura mater en alles wat erin zit (cauda equina) 

drukken → massieve druk op S1 – S4 zenuwwortels  

 S1: schietende pijn en paresthesieën thv voetzool, verminderde plantairflexie 

 S3 – S4: bezenuwing sfincters 

 urineretentie (meestal) 

 faecale incontinentie of retentie (verschilt nogal eens) 

 eerste alarmteken: zadelanesthesie 

 tintelingen of geen gevoel thv gebied waarmee je op zadel zou zitten (ik denk 

mediale bovenbenen en genitale regio) 

 snel genoeg zijn → behandeling binnen 24u essentieel voor geen levenslange 

consequenties (vb. incontinentie) te hebben 

o recente operatie of infiltratie 

 want discitis komt meestal iatrogeen 

 dus rode vlag is toenemende postoperatieve pijn 

o persisterende ernstige lage rugpijn 

 indien rode vlaggen aanwezig: moet je absoluut verder onderzoeken mbv MRI / CT / RX 

(beeldvorming hier nuttig!) + verwijzing 

o botscintigrafie 

 osteomyelitis, metastasen, primaire bottumoren, (stress)fracturen, … 

 sensitief maar niet specifiek 

o elektrofysiologie 

 naald EMG 

 rustactiviteit spier 

 normaal: geen  

 igv denervatie: fibrillatiepotentialen (FP) en positive sharp waves (PSW) 

 contractietracé en potentialen 

 normaal: gevuld tracé 

 denervatie: geen/verarmd tracé, polyfasische potentialen 

 zenuwgeleidingsonderzoek: stimulodetectiemethoden 

o klinische biologie vb. inflammatie, infectie, weefseltypering, skeletmetabolisme, … 

o isokinetische dynamometrie: krachttesten buik- en rugspieren 
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2.  is er radiculopathie? → 2 dingen die je moet bekijken 

 2 mogelijkheden 

o discushernia (discoradiculaire neuropathie) 

 pt vnl pijn bij zitten, voorover buigen, tillen en beter bij stappen 

 SLR positief 

 meestal jonge leeftijd 

o stenotisch syndroom: meestal gevolg van beginnende artrose: je hebt ooit discushernia 

gehad → discus gaat inzakken omdat gel eruit is → wervellichamen w erg belast: 

facetgewrichten gaan schuren over elkaar → osteofyten → foraminale stenose waardoor 

zenuwwortel minder plaats heeft 

 pt vnl pijn bij stappen en rechtstaan (want dan vernauwt foramen), beter bij zitten en 

voorover buigen (foramen verbreedt) 

 SLR negatief 

 vnl bij oudere mensen (55+) 

 gecompliceerde radiculopathie? 

o is er neurologische uitval? vb. krachtsverlies 

 dringende MR nodig 

 verwijzing naar chirurgie om te zien of deze moet geopereerd w 

 pt verwittigen dat hij bij ‘erger worden van klachten’ naar spoed moet: bij 

radiculopathie is er uitstralingspijn tgv druk op zenuwwortelschede → maar als druk 

toeneemt gaat er druk op zenuw zelf zijn 

 dan krijg je paresthesieën 

 indien heel erg: minder gevoel 

 kan voor pt paradoxaal lijken want hevige pijn is weg 

o pt die al 2 – 3 weken pijn heeft die onhoudbaar is 

 dan kan men transforaminale infiltratie doen: kans heeft kans 2/3 dat pijn in been 

minstens weg is 

 hiervoor is beeldvorming (dringende NMR) nodig voor 

 juiste lokalisatie 

 te kijken of er toch geen andere onderliggende aandoening is 

→ ze kunnen iedere dag 5x neurologische dringende NMR aanvragen vb. voor deze indicatie 

 

3.  aspecifieke mechanische lage rugpijn (85% vd pt’en) 

 als pt geen rode vlaggen heeft en geen (gecompliceerde) radiculopathieën: komt in deze 

categorie terecht 

 dwz dat we niet echt oorzaak kunnen aantonen obv klinisch onderzoek en evt beeldvorming 

o dus bij deze groep doen we eerste 6 w geen beeldvorming want we gaan er toch niks uit 

leren! (dikwijls leidt dit zelfs tot overdiagnose, overbehandeling en nodeloos ongerust 

maken) 

o geen enkel verschil in therapeutische aanpak of je er diagnose op plakt of niet! 

 therapeutische aanpak: zie verder 

 

4.  gele vlaggen 

 bij iemand met aspecifieke mechanische lage rugpijn zijn dit risicofactoren voor chroniciteit 

 dit zijn vnl psychosociale factoren 

o 2 niet-psychosociale factoren 

 al 6 weken last  

 recidieven 

o emotionele problemen: depressie, angst, stress, tendens tot lage gemoedsgesteldheid, 

vermijden van sociale contacten 

o pt’en die liever passieve alternatieve behandeling hebben 

o jobontevredenheid en fenomenen van ziektewinst 

o onaangepaste attitude en opinie over lage rugpijn 

 vb. idee dat lagerugpijn schadelijk en invaliderend is → hoge verwachtingen voor 

passieve behandelingen eerder dan actieve benadering 
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o onaangepast pijngedrag vb. kinesiofobie en overdreven rusten 

 als je vermoedt dat raadgeving voor actieve aanpak niet gaat pakken: pt toch in acute fase 

naar kiné sturen 

o want dan geef je ondersteuning, kiné is dan soort personal coach 

 

Belangrijk bij triage: als je iemand ziet met acute LRP: moet klinisch-anamnestisch beoordeeld 

worden en als er geen rode vlaggen, is medische beeldvorming verder niet nodig!!! 

 beeldvorming is beperkt geïndiceerd voor triage in acute fase 

 probleem is dat je bij >50% vd asymptomatische mensen toch nucleusdegeneratie, 

herniatie, … zal vinden 

o afwijkingen nemen toe met leeftijd 

o maar ook al op zeer jonge leeftijd afwijkingen (bij ons 30 – 40% ofzo) 

 

Therapeutisch concept bij aspecifieke mechanische lage rugklachten 

 

 

Doel behandeling 

 snel en optimaal herstel functionaliteit 

 preventie van recidief en chroniciteit rekening houdend met gele vlaggen 

 

Verschillende fasen in genezing 

 eerste fase niks doen: spontane verloop gunstig 

o na 2w is 50% al spontaan genezen 

o na 6w is 75% spontaan genezen 

o na 12w is 90% spontaan genezen 

→ je moet niets ingewikkeld gaan doen tijdens deze eerste fase 

 pt’en die na 3 maanden nog last hebben = chronische probleem van rugpijn 

o dit is “echte probleem van rugpijn”: dit zijn mensen waarbij je moet ingrijpen want 

anders blijven ze voor rest van leven ruglijder 

o je moet dus op groep tss 6 – 12 weken inzetten!!! 

 om te voorkomen dat pt naar chronisch evolueert 

 kans op recidieven na rugpijn is groot 

o en bij elk recidief herstel trager dus kans op chroniciteit groter 

o voorkomen van recidieven is belangrijk 

 

3 pijlers  

 informeren en geruststellen vd pt (topprioriteit) 

o igv ongeruste pt: kans op chroniciteit groter want pt schrik voor bewegen 

o voorlichting: uitleggen dat pt zeker en vast mag/moet bewegen 
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 kinesiofobie moet je vermijden want dat is belangrijkste factor om van acute LRP 

chronsiche LRP te maken 

 verbeteren van comfort door analgeticum 

o voorkeur paracetamol 

o indien onvoldoende: tijdelijk sterkere pijnstilling (vb. contramal (tramadol)) 

o maar dit is dus geen behandeling als dusdanig maar wel om actieve aanpak toe te laten 

 grote pijler van revalidatie is ACTIEVE AANPAK 

o zo snel mogelijk vroegere activiteiten hernemen (met wat rughygiënische maatregelen) 

o asap terug naar werk gaan 

o pijn doen als u beweegt betekent niet dat het erger wordt 

 

Pijlers zijn wat verdeeld ikv welke fase 

 acute fase: minimaal behandelen, laten bewegen en pijnstillers laten nemen 

o = tot 6 weken 

o kiné weinig zin owv hoge pijncomponent 

 behalve bij pt’en met gele vlaggen 

 subacute fase: pt die zich aanbiedt tss 6 – 12 weken 

o moment voor kiné! → allerlei mobilisaties opdat pt’en zo snel mogelijk functioneel worden 

om te voorkomen dat ze chronisch worden 

o geruststellen en voorlichten heel belangrijk: zeggen dat als je nu niks doet, er ½ kans is 

dat ze blijven sukkelen → kiné om dit te voorkomen 

 igv gele vlag in deze fase: hier evt al multidisciplinaire revalidatie 

o >6 weken = beeldvorming doen 

 laatste fase = wat je wil vermijden maar als ze er toch in belanden: multidisciplinaire aanpak 

met kiné, psychologische begeleiding, … 

o vaak met groepssessies met mensen die in verschillende fasen behandeling (want die 

versterken elkaar) 

o evt beeldvorming doen hier om te kijken of er toch geen andere pathologieën zijn 

 

Gedifferentieerde klinische aanpak 

 

Acute mechanische LRP zonder radiculaire uitstraling 

 voorste compartiment: discoduraal conflict 

o diagnose 

 anamnese 

 lokalisatie pijn 

 lage rug + 

 pseudoradiculair 

 onset: acuut/progressief 

 H&B 

 pijn ↑: zitten, anteflexie, tillen 

 pijn ↓: stappen, Trendelenburg 

 HNP: ± 

 klinische tekens 

 houding: eventueel antalgisch 

 beweging: pijntoename bij anteflexie, evt. bewegingsbeperking anteflexie 

 SLR: ± 

 neurologisch onderzoek: - 

o initiële aanpak 

 geruststelling en voorlichting 

 verbetering comfort 

 tijdsgebonden aanpak!! 

 rust? 

 intermittent, max enkele dagen: pt’en zo snel mogelijk mobiliseren  

 minstens na enkele dagen terug ADL 
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 na 1 week terug werken sturen 

 medicatie: pijnstilling geven gedurende 1 week 

 kinesitherapie: enkele sessies voor begeleiding actieve aanpak 

 controleraadpleging na 1 week 

→ niet pijngebonden aanpak: “ga maar terug werken als pijn weg is” of “stop maar 

met medicatie als pijn weg is” want dan gaan ze niet terug werken 

 achterste compartiment 

o facetsyndroom 

 diagnose 

 anamnese 

 lokalisatie pijn 

 unliateraal rug 

 weinig of geen uitstraling 

 onset: voorgeschiedenis discuspathologie 

 H&B 

 pijn ↑: staan en retroflexie 

 pijn ↓: zitten 

 HNP – 

 klinisch onderzoek 

 houding / 

 beweging: pijn en beperking bij retroflexie 

 SLR – 

 neurologisch onderzoek – 

 proefinfiltratie xylocaïne 

 behandeling 

 geruststellen en voorlichting 

 pijnbestrijding 

 NSAIDs 

 evt lokale infiltratie toevoegen in gewricht (corticosteroïden) als proefinfiltratie 

tijdelijke beterschap geeft 

o posturaal syndroom 

 diagnose 

 anamnese 

 localisatie: vaag, diffuus 

 onset: progressief 

 H&B 

 pijn ↑: langdurig staan en langdurig zitten 

 pijn ↓: wijziging van houding 

 HNP – 

 klinische tekens 

 houding –  

 beweging – 

 SLR – 

 neurologisch onderzoek – 

 belangrijkste bij deze pt’en is spierverzwakking 

 typisch geval: “meisje dat al 3 jaar niet meer met LO meedoet want dat doet pijn 

maar lang zitten in de klas doet ook pijn” 

 initiële aanpak 

 geruststelling en voorlichting 

 stabilisatie-oefeningen: spieren versterken 

o posterieur dysfunctiesyndroom (= “rug zit geblokkeerd”) 

 diagnose 

 anamnese 

 localisatie pijn 

 centraal 
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 gerefereerde pijn in segment 

 onset: progressief 

 H&B 

 pijn ↑: bepaalde houding/beweging 

 pijn ↓: / 

 HNP – 

 klinische tekens 

 houding – 

 beweging  

 geen pijn  

 gestoorde segmentele beweeglijkheid 

 SLR – 

 neurologisch onderzoek – 

 initiële aanpak 

 geruststelling en voorlichting 

 herstel beweeglijkheid: manuele therapie 

 cave hypermobiliteitssyndroom: bij hyperlaxe meisjes extra stabilisatie nodig 

 als je die enkel manueel behandelt, ben je niet goed bezig 

 stabilisatieoefeningen 

o ligamentair syndroom 

 

Acuut lumbosacraal radiculair syndroom 

 discoradiculair conflict 

o weinig specifiek tenzij we het eruit hebben gehaald al in rode vlaggen 

o diagnose 

 anamnese 

 localisatie pijn 

 lage rug 

 radiculaire uitrstraling 

 onset 

 acuut/progressief 

 voorgeschiedenis discogene klachten 

 H&B 

 pijn ↑: zitten, anteflexie, tillen 

 pijn ↓: stappen, Trendelenburg houding 

 HNP + 

 klinische tekens 

 houding eventueel antalgisch 

 beweging: pijn en beperking bij anteflexie 

 SLR +  

 uitzondering: L3  

 neurologisch onderzoek: eventueel 

 hyporeflexie 

 parese 

 hypo-anesthesie 

o initiële aanpak 

 geruststelling en voorlichting 

 verbetering van comfort 

 tijdsgebonden adviezen en therapie ikv actieve aanpak 

 rust? 

 bedrust intermittent max 7 dagen 

 ADL: geleidelijke opbouw 

 werkhervatting na 1 – 6 weken 

 medicatie: max 6 weken 

 kiné: enkele sessies voor begeleiding actieve aanpak 
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 controleraadpleging na 1 week 

o alarmtekens aan pt uitleggen kan zinvol zijn → indicaties voor urgente chirurgie! 

 zadelanesthesie en continentiestoornissen 

 snel, progressief optredende parese 

 stenotische syndromen: vnl op late leeftijd bij personen met lange voorgeschiedenis van 

ruglijden 

o kunnen gecombineerd voorkomen 

o laterale recessusstenose 

 door combinatie van gevorderde discusdegeneratie met vernauwing intervertebrale 

ruimte en hypertrofie processi articulares: vernauwing zenuwwortelkanaal met irritatie 

betreffende zenuwwortel 

 impingement vd zenuwwortel is intermittent 

 minder intens dan bij discoradiculair conflict 

 afhankelijk van wijzigingen in houding en beweging waarbij zenuwwortelkanaal 

vernauwt 

 axiale belasting: vernauwing laterale recessus door 

 plooien ligamentum longitudinale posterior 

 voorwaarts en naar boven verschuiven van processus articularis superior in 

relatie tot bovenliggende wervel 

 neerwaarts drukken vd zenuwwortel dor pedikel 

 extensie: foramen intervertebrale vernauwt nog meer → ↑ uitstralingsbeeld  

 anteflexie: afname klachten 

o spinaal kanaal stenose  

 kanaal te nauw → druk  

 oorzaken: osteofytose van wervels en facetgewrichten, retrolisthesis van wervels of 

verdikking van lig. longitudinale posterior 

 mechanismen aan basis klachten zijn complex: oa irritatie neurogene structuren en 

compromitering lokale bloedvoorziening 

 diagnose 

 anamnese 

 localisatie 

 diffuus in lage rug 

 bilateraal wisselende radiculaire uitstraling 

 onset 

 progressief 

 voorgeschiedenis discogene pathologie 

 H&B 

 krijgen pijn in benen bij lang stappen: neurogene claudicatio 

 pijn ↑: stappen, staan  

 pijn ↓: zitten, anteflexie, tillen, hurken 

 HNP – 

 klinische tekens 

 houding / 

 beweging: pijn bij lateroflexie, beperking retroflexie 

 SLR – 

 neurologisch onderzoek meestal negatief 

 initiële behandeling 

 voorlichting 

 verbetering van comfort: NSAIDs 

 

Chronische pt 

 vnl gaan kijken naar gele vlaggen 

 aanpak subacute en chronische LRP 

o nadruk leggen op geruststelling en voorlichting 

o verminderen van medicatie 
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o meer nadruk op reconditionering en revalidatie 

 

LRP bij kinderen: spondylolysis / spondylolisthesis  

 vnl bij actieve kinderen en adolescenten 

o 5% algemene bevolking maar tot 50% in bepaalde sporten 

o geen toename met toenemende leeftijd 

o mannen 2-3x meer dan vrouwen 

 verworven: extensie-rotatie → stressfractuur vd pars interarticularis 

o tgv repetitief microtrauma: overbelasting door specifieke beweging: extensie vd rug liefst 

gecombineerd met rotatie 

 dat is ook klinische test om pijn uit te lokken 

 vb. gymnastiek en alle rembewegingen die deze bewegingen inhouden 

o unilateraal: spondylolysis  

o bilateraal: bilaterale spondylolysis → kan gaan afschuiven → dan spondylolisthesis 

 niet verwarren met degeneratieve spondylolisthesis: dan facetgewricht dat botaanwas 

heeft door artrose → veroorzaakt verschuiving 

 lokalisatie 

o overgrote meerderheid thv L5 (90%) 

o soms L4 (10%) 

 radiografische bevestiging van spondylolyse: 25% ook spondylolisthesis 

 50% asymptomatisch 

 diagnose 

o anamnese 

 tijdens groei(spurt) 

 sportbelasting 

 progressief opgenomen lage rugpijn 

 unilateraal, goed gelokaliseerd 

 geen neurologische problemen behalve soms pseudoradiculaire uitstraling naar gluteus 

o klinisch: facettair syndroom 

 drukpijn perifacettair → goed gelokaliseerd 

 extensie-lateroflexie pijnlijk  

 unipodale hyperextensie 

 relatieve tightness hamstrings 

 klinisch neurologisch onderzoek (KNO) – 

o beeldvorming 

 radiografie 

 lage sensitiviteit dus veel vals negatieven 

 wel goed om andere zaken uit te sluiten 

 3/4e opname: hondje 

 beste manier: botscintigrafie 

 nadeel: niet specifiek vb. acute fractuur vs spondylolysis 

 wel heel sensitief 

 bijkomend CT die heel gericht is na botscintigrafie  

 kleine fractuurlijn detecteren 

 interessant hoe fractuurlijn eruit ziet om te bepalen of deze nog goed gaat genezen 

 als langs fractuurlijn witter randen zijn: sclerose → kans op genezing minder 

 partiële fractuurlijn geneest meestal 

 bilateraal → geneest meestal minder 

 MRI?  

 minder sensitief dan botscintigrafie 

 geen goede visualisatie van fractuur 

 geen straling → oedeem en inflammatie opvolgen bij bijvoorbeeld jonge kinderen 

 behandeling 

o relatieve rust nodig maar veel restrictiever: sportactiviteiten-restrictie → pijnreductie en 

fractuurheling 
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o brace dient enkel voor pijnreductie (geen effect op botheling) 

o stabilisatieoefeningen om recidief te vermijden (secundaire preventie) 

o heelkunde enkel bij progressieve anterolisthesis: >50% verschuiving 

 ifv leeftijd, gradatie en neurologische tekens 

o behandelingsschema  

 bij chronisch letsel (RX zie je fractuur maar geen activiteit meer op botscintigrafie)  

 geen structurele heling meer proberen  

 functionele heling met extra stabilisatieprogramma 

 acuut letsel: nastreven van structurele én functionele heling 

 relatieve rust (3 maanden): volledig ter vervanging van hun eerdere actieve sport, 

heel belangrijk dat ze daar even volledig mee stoppen 

 enkel als pijn niet weg gaat: brace geven ikv pijnvermindering 

 na 3 maanden: start stabilisatieprogramma 1 maand 

 dan progressieve sporthervatting met onderhoud stabilsatieprogramma (9/10 is 

hiermee goed gehopen) 

 

Onthouden 

 je gaat LRP vaak zien 

 denk aan diagnostische en therapeutische concept → handvaten om je aan vast te houden 

om grote groep pt’en te behandelen 

o alarmtekens (rode – gele vlaggen) 

o differentiatie volgens leeftijd: jong – volwassen – oud 

o differentiatie volgens duur: acuut – subacuut – chronisch 

o differentiatie volgens anamnese en klinisch onderzoek → werkdiagnosen/klinische beelden 

 met/zonder segmentele uitstraling 

 voorste – mid – achterste compartiment 
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Revalidatiegeneeskunde 

 

Revalidatie is eigenlijk 3e gedeelte van medisch handelen 

 preventieve geneeskunde: oorzaken (vb. intrinsieke en extrinsieke risicofactoren) aanpakken 

om ziekten te voorkomen 

 curatieve geneeskunde: ziekte/letsel → diagnose → behandeling 

 revalidatiegeneeskunde: behandelt enkel gevolgen van ziekte/letsel 

 

Fysische geneeskunde – revalidatie 

 

Fysische geneeskunde en revalidatie = medische discipline die zich bezighoudt met revalidatie  

 vnl musculoskeletale en neurologische aandoeningen  

 naast bvb. cardiorespiratoire aandoeningen, obesitas, oncologische aandoeningen, 

chronische pijn en chronisch vermoeidheidssyndroom 

→ gecoördineerde en gecombineerde gebruik van maatregelen op medisch, sociaal, 

arbeidstechnisch en onderwijskundig terrein die de gehandicapte op voor hem optimale plaats in 

samenleving moet brengen 

 

Revalidatie = doelgericht proces 

 biedt mogelijkheid om optimaal niveau van functioneren en onafhankelijkheid te bereiken en 

behouden voor personen met beperkingen in activiteiten en/of maatschappelijke participatie  

 persoonlijke of omgevingsfactoren moeten mee in aanmerking genomen w 

 wanneer er redelijke mogelijkheid is op functionele winst of verbetering QoL 

 

Revalidatie met grote R en met kleine r 

 Revalidatie: preventie, diagnose en behandeling van pt’en met heel belangrijke stoornissen, 

beperking in activiteiten en participatierestricties 

o revalidatiecentrum of revalidatiedienst 

o proberen zo ver mogelijk activiteiten en participatie terug te krijgen 

 revalidatie: preventie diagnose en behandeling van pt’en met beperkte stoornissen, 

beperkingen in activiteiten en participatierestricties 

o functionaliteit is belangrijkste invalshoek → specifieke revalidatie 

o vb. sporters die ook participatieprobleem hebben → terugkeer naar sport zo optimaal 

mogelijk maken 

→ basisprincipe: zo maximaal mogelijk functioneel herstel bekomen 

 

Verschillende dimensies van revalidatiebehandeling 

 aard van aandoening → vss revalidatiespecialismen  
 fase (vh zorgtraject): acuut – subacuut – chronisch 

 setting: residentieel – ambulant 

 graad van complexiteit: eenvoudig – complex 

 graad van multidisciplinariteit 

 

We houden ons niet bezig met diagnose ziekte maar wel met diagnose en behandeling beperkingen 

die pt hierdoor nog heeft 

 volledig functioneel bilan met rechtstreekse geïndividualiseerde therapeutische implicatie 

 revalidatie omvat 4 stappen 

o evalueren 

o formuleren van doelstellingen 

o aanbieden van behandeling met bewezen meerwaarde 

o herevalueren 

 geen eenmalig proces! → iedere keer evalueren en opnieuw doelstellingen maken 
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revalidatie met kleine r 

 

Basis van eenvoudige revalidatie 

 

Basisprincipes 

 piramide: vanonder beginnen en naar boven toe werken 

o basiscomponenten 

 flexibiliteit 

 proprioceptie 

 kracht 

o dan uithouding 

o dan motor re-educatie verder uitbouwen 

o specifieke activiteiten opbouwen → return to activity 

 als je pt in revalidatie hebt: rehabilitatie monitoren 

o als je iets revalideert: herevalueren of je goed bezig bent → verandering 

o tekens die aanduiden dat je pt overschat hebt 

 pijn 

 zachtheid 

 ROM ↓ (functionele achteruitgang) 

 zwelling 

 warmte 

 roodheid 

 geen oefeningen en functionele activiteiten kunnen doen 

o alarmtekens: bepaalde zaken beperken revalidatie! 

 persisterende recurrente zwelling  

 vb. zwelling knie staat quadricepstonificatie i/d weg 

 gewrichtsinstabiliteit 

 verlies van ROM 

 tekort aan spiersterkte 

 return to activity: vereisten 

o houden aan time constraints voor weke delen heling  

 vb. 6 weken voor greffe-implantatie 

o pijnvrije volledige ROM 

o geen persisterende zwelling 

o adequate kracht en uithouding 

o goede flexibiliteit 

o goede proprioceptie 

o adequate cardiovasculaire fitheid 

o geen persisterende biomechanische abnormaliteit 

o bekwaamheden herwonnen 
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Voorbeelden 

 

Schouderrevalidatie 

 stabiliteit vd schouder berust op 

o statische stabilisatoren 

 beenderige aflijning (minimaal) 

 glenoid labrum 

 kapsel 

 glenohumerale ligamenten 

 negatieve intra-articulaire druk → creëert relatief vacuüm 

o dynamische stabilisatoren 

 zijn essentieel voor schouder! → als je ze niet had, zou schouder er constant uitvliegen 

 rotator cuff (glenohumerale musculatuur) + scapulothoracale musculatuur 

 vb. schouderimpingement = inklemming m. supraspinatus tss acromion en humeruskop 

o komt doordat humeruskop neigt naar boven door onevenwicht vd rotator cuff spieren met 

m. deltoïdeus 

 primaire behandeling: tonificatie vd rotator cuff 

 mensen die dit hebben: onevenwicht door 

 sporters: specifieke sporttraining 

 vnl bodybuilders: trainen deltoïdeus (zie je extern) maar rotator cuff trainen ze 

niet → “moeten beter eens wat krachttraining doen” (maar dan vd rotator cuff) 

 oude mensen: 70+ heeft 40% rotator cuff scheur !!! 

o wat speelt mee? 

 anterior laksiteit 

 posterior stijfheid 

 scapulothoracale diskinesie 

 glenohumerale diskinesie 

 thoracale houding 

 vb. ‘slonzig lopen’ (anterieur houden van hoofd e/d): scapula komt naar voor → 

acromio-humerale ruimte w kleiner 

→ in eerste instantie moet je evenwicht van gewricht en weke delen herstellen 

o hoe? → schouderevenwicht herstellen 

 flexibiliteit: mobiliteit – kapsel/ligamenten 

 lenigheid posterior is meestal niet zo goed 

 meetbaar: horizontale adductie kan beperkt zijn 

 gewrichten 

 mobilisatie 

 manipulatie 

 tractie 

 spieren 

 actieve en passieve stretching 

 posturale stretch (sleeper stretch): op zij liggen met schouder in flexie → dan passieve 

endorotatie doen door met andere arm te trekken → stretcht posterior kapsel 

 spierenergietechnieken 

 neurale structuren: neurale stretching 

 spierperformantie: kracht en proprioceptie meten → specifieke oefeningen doen 

 schouderoefeningen 

 glenohumerale kinematica: rotator cuff spieren 
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 scapulothoracale kinematica: scapulaire musculatuur 

 anterior: m. serratia anterior en m. pectoralis 

 posterior: m. trapezius, m. levator scapulae, mm. rhomboidei, m. latissimus 

dorsi 

 vb. pompbewegingen 

 postuur: wervelkolom, schouder, scapula 

 schouderstabilisatie vd m. deltoideus 

 proprioceptie meten → specifieke oefeningen doen  

 proprioceptief nodig omdat soms mensen niet weten hoe ze bepaalde spier 

moeten gebruiken 

 vb. vormen van biofeedback 

 krachttraining 

 van zwaartekracht naar belasting gaan 

 concentrisch – excentrisch 

 op begin ga je zonder m. deltoideus → na tijdje ga je deltoideus mee trainen 

door te trainen in abductie 

 plyometrisch = oefeningen waarbij spieren voor korte termijn maximale 

inspanning doen met doel toename snelheid en kracht (explosieve kracht) 

 scapulaire spiertraining 

 met/zonder feedback 

 met/zonder belasting 

 met/zonder instabiliteitselement 

 gecombineerde oefeningen 

o scapulair rehabilitatie algoritme: volgens vss primair probleem 

 bij frozen shoulder: wat doe je dan? 

o er is vnl probleem flexibiliteit → vnl met passieve bewegingen en stretching bezig zijn 

o minder krachttraining en proprioceptie nodig 

 

Na veel operaties is revalidatie nodig 

→ vb. ACL reconstructie 

 verschillende aspecten 

o immobilisatie/brace 

 0 – 3 weken postoperatief 

 kniebrace gefixeerd op 30° flexie dag en nacht 

 tijdens oefenen mag brace los tss 15 en 90° flexie 

 4 – 5 weken postoperatief: kniebrace los tussen 30° en 90° flexie dag en nacht 

 na 5 weken postoperatief: los 0° - 120° → progressief verwijderen 

o gangrevalidatie 
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 steunname op been is onmiddellijk postoperatief toegelaten (afhankelijk van pijn en 

zwelling) 

 0 – 2 weken postoperatief stappen met 2 krukken 

 3 – 4 weken postoperatief stappen met 1 kruk 

 bij goede quadriceps/hamstrings controle mogen krukken progressief afgebouwd w 

o mobiliteit 

 patellamobilisaties gedurende minimum 8 weken 

 1x/dag moet knie onder begeleiding passief volledig naar extensie (10°) w gebracht 

 in begin mag je niet actief naar extensie gaan want dan zouden quadriceps tibia 

naar voor trekken dus te veel strain op ACL  

 passief strekken moet omdat anders knie zou verstijven tgv kapsulaire 

extensiebeperking 

 progressieve actieve en passieve mobilisaties in flexierichting 

 0 – 3 weken postoperatief: 15 – 90° flexie 

 4 – 5 weken postoperatief: 15 – 110° flexie 

 na 5 weken: normaliseren van beweeglijkheid (volledige ROM) 

 oefentherapie 

 0 – 4 weken postoperatief 

 kuitspieroefeningen + hamstringsoefeningen 

 cocontracties hamstrings/quadriceps 

 vanaf 4e week postoperatief 

 hamstringstonificatie en quadricepstonificaties 

 gesloten keten oefeningen want is instabiliteitsprobleem 

 als je open keten zou doen: geïsoleerde spieren w getraind  

 = bevordering instabiliteit 

 wanneer zou je dit wel doen: kraakbeenletsels want gesloten keten is mss 

te belastend 

 gesloten keten: agonist – antagonist in cocontractie = stabiliserend 

 start open keten oefeningen 3 maanden postoperatief 

 sporthervatting 

 aquatraining na 5w 

 fietstraining na 5w 

 looptraining na 3m 

 sporthervatting na 6m  

 competitie na 9m 

 proprioceptie en coördinatie-oefeningen 

 kunnen vanaf 5e week opgestart w indien analytische kracht goed is 

 oefeningen op plankjes, tol, trampoline, … 

 evenwichtsoefeningen, uitvalsbewegingen in voorachterwaartse en zijwaartse 

richting 

 functionele oefeningen 

 na 3 maanden 

 looptraining progressief opbouwen 

 sprongoefeningen 

 bewegingen in vss richtingen: voorachterwaartse en zijwaartse verplaatsingen 

 na 4 – 5 maanden: sportspecifieke oefeningen 

 revalidatie verloopt in vss fasen 

o fase I: vroeg postoperatief (2 weken) 

 adies en geruststelling (CDC) 

 verminderen van pijn en zwelling: RICE principe 

 mobilisatie 

 tonificatie: quadricepssettings + VMO-stimulatie (elektrische stimulatie) 

o fase II: dynamische stabiliteit (w3 – w6) 

 proprioceptie 

 gesloten keten oefeningen 
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 mobilisatie doorgedreven 

 core stability 

o fase III: sport-functioneel (w7 – w12) 

 krachttraining (fitheid) 

 proprioceptie 

 core stability 

o fase IV: sportspecifiek (> w12) 

 looptraining 

 plyometrie 

 agility 

o evaluatie na 6m: speelklaar? → fase V: retraining (> 6m) 

 van gesloten → open spelsituaties 

 van non-contact → contact 

 specifieke krachttraining (explosiviteit, …) 

 re-integratie in training en club 

 belangrijk element: wanneer geef je groen licht om terug alles te gaan doen? 

o niet altijd gemakkelijk 

o hier w hulpmiddelen voor gebruikt 

 bepaalde zaken moeten gecontroleerd w 

 geen ‘alarmtekens’ 

 persisterende recurrente zwelling 

 gewrichtsinstabiliteit 

 verlies van ROM 

 tekort aan spierkracht 

 vereisten van return to activity (zie boven) 

 isokinetische krachttesten waarbij men kracht kan evalueren 

 vb. bij quadriceps moet verschil tss L – R <10% zijn → want deze spier bepaalt mee 

stabiliteit vh gewricht 

 als er >10% verschil is: pt voelt soms alsof het wel volledig functioneel is maar 

er is nog onvoldoende stabiliteit 

 dus voornaamste reden om dit te doen: recidief vermijden 

 

Enkeldistortie 

 zwelling beperken door RICE principe 

 vroegtijdige mobilisatie! 

o plaster = disaster! 

o evt krukkenontlasting? 

 bracing 

 revalidatie 

o proprioceptief heel belangrijk bij stabiliteit vd enkelgewrichten! 

o kracht trainen 

 peroneus en tibialis zijn essentieel voor stabiliteit enkel 

 als ze op begin nog niet kunnen steunen: je kan ze beiden even open trainen 

 gesloten krachttraining voor stabiliteit 

o flexibiliteit: meestal is dorsiflexie wat beperkt 

 eindpunt voor sporters is: wanneer ze op slecht been in minitrampoline kunnen staan en dan 

balletje dat je gooit terugsjotten 
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Revalidatie met de grote R 

Zijn zwaardere pt’en die opgenomen w in revalidatiecentrum e.d. 

 

We kijken niet enkel naar aandoening maar ook naar gevolgen aandoening: International 

Classification of Impairment, Disability and Handicap (ICIDH-2) 

 vss niveaus 

o stoornis = verlies of abnormaliteit van lichaamsstructuur of van fysiologische of 

psychologische functie 

o beperking in activiteit = beperking van functioneren als persoon bij uitvoeren handelingen 

van dagelijkse leven (ADL) 

o participatieproblemen (handicap) = beperkingen in maatschappelijk functioneren 

 beperkingen die persoon ondervindt op vlak van betrokkenheid in levenssituaties tgv 

interactie van gezondheidstoestand, stoornissen, beperking in activiteit en contextuele 

factoren 

 vb. lesgeven, hobbies, … 

 belangrijker dan stoornissen of beperking in activiteiten voor vele pt’en → bepaalt 

eigen welbevinden 

 gevolgen vd aandoening w mede bepaald door context vd pt 

o persoonsgebonden vb. motivatie 

o omgevingsgebonden vb. mate van thuishulp 

 

Revalidatiefilosofie 

 mens w beschouwd als psycho-somatische-sociale eenheid en w integraal benaderd 

o je moet pt integraal benaderen met omgeving erbij 

 heel belangrijk is dat pt actief mee moet werken! → pt wordt niet als ‘patiënt’ vernoemd 

maar als ‘revalidant’ 

 

Revalidatiedoelstelling → te bepalen in verloop van tijd 

 doel uiteindelijk: maximaal (partieel/volledig) fysiologisch, anatomisch en psychologisch 

herstel 

 optimaal fysiek, psychisch en cognitief, en maatschappelijk functioneren 

 maximaal benutten van alle restvermogens  

o vb. pt’en zonder arm → prothese eraan zetten die verbonden is met hersenen 

 verhogen autonomie en levenskwaliteit door aanbieden aanpassingen en/of hulpmiddelen 

o hoe meer ze autonoom kunnen functioneren, hoe tevredener ze zijn 

 

Revalidatiemethode 

 

Revalidatiemethode 

 revalidatie-indicatie 

 revalidatie-diagnose 

 revalidatie-prognose 
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 revalidatie-behandeling 

 revalidatie-nazorg 

 

Revalidatie-indicaties 

 dusdanige stoornissen dat hierdoor langdurige of permanente beperkingen activiteit of 

participatieproblemen (handicaps) kunnen verwacht w 

 zodanige aandoening dat op grond vd specialistische kennis en kunde vd revalidatiearts er 

goede of betere kans op genezing bestaat waardoor beperking/handicap w voorkomen of 

gereduceerd 

o dus er moet vooruitgang kunnen gemaakt w → als letsels niet kunnen herstellen, heeft 

revalidatie geen nut 

o vb. bepaalde polytraumapt’en zijn geen indicatie 

 vb. dwarslaesie, amputatie, CVA, … (uitgewerkte voorbeelden: zie boek; geen leerstof!) 

 

Revalidatiediagnose (heel belangrijk!): gaat over wat pt kan en is op dat moment 

→ pt w in geheel geëvalueerd → model om pt in geheel te evalueren: SAMPC model 

 somatisch (lichamelijk) functioneren: stoornissen van kracht, mobiliteit, coördinatie, 

sensibiliteit, tonus, balans, conditie, statiek, pijn, blaasfunctie, darmfunctie, seksuele functie 

 ADL (activiteiten dagelijks leven): eten/drinken, wassen/pers, hygiëne, toilet, zitten/opstaan, 

transfers, voortbewegen, traplopen, hanteren van hulpmiddelen 

 maatschappelijk functioneren 

o beperkingen tav wonen, huishouden, sociale contacten, arbeid, scholing, hobby, vervoer 

o sociale dienst vh revalidatiestelsel! 

 psychisch functioneren 

o stoornissen van bewustzijn, intelligentie, geheugen, denken, gedrag 

o beperkingen tav oriëntatie, veiligheidsbesef, stemming, ziekte-inzicht, gedrag naar 

situaties of relaties, geheugen, concentratie, leervermogen, verwerking handicap, 

motivatie voor revalidatie 

 revalidanten zijn vaak wat agressief in begin ikv acceptatieproces dat ze gebonden 

gaan zijn aan vb. rolstoel 

 communicatief functioneren 

o stoornissen van spraak, taal, gehoor, gezicht 

o beperkingen tav spreken, begrijpen, luisteren, zien, lezen, schrijven 

 

Revalidatie – behandeling  

 gebeurt met volledig revalidatieteam! 

o revalidatiearts: leidt team van heel veel verschillende mensen 

o (revalidatie)verpleegkundige 

o kinesitherapie 

 kracht 

 mobiliteit 

 tonus 

 balans 

 verticalisering 

 lopen vb. exoskelet waardoor rolstoelgebonden pt’en tijdelijk kunnen rechtstaan met stimulatie 

vd spieren e/d  

 basisvaardigheden: transfer, rolstoelrijden, … 

o ergotherapie: vnl bezig met herstellen dagelijkse functies 

 basisvaardigheden 

 handfunctie (tetraplegische hand) 

 ADL: zelfzorg, huishoudelijk, … 

 hulpmiddelen 

 woningaanpassing 

 reïntegratieactiviteiten 

 reprofessionalisering 



Ine Bollen    Revalidatie | 2014 - 2015  

47 | P a g i n a  
 

 … 

o (neuro)psychologie 

 verwerking (rouwproces) 

 aanvaarding/coping/… 

 relatie, partner, familie 

 interactieteam 

 sociale participatie 

 relaxatie/mindfulness 

 neuropsychologie: testing en training 

o logopedie 

 taal 

 spraak 

 slikfunctie 

 mondmotoriek 

 communicatie 

 … 

o sociaal werk 

 deze mensen hebben enorm veel werk want iedere keer andere, enorm individuele 

situatie → moeilijk om ze terug te laten werken, hobbies, … 

 begeleiding 

 thuis- en mantelzorg 

 voorzieningen (oa sociale zekerheid, verzekeringen, …) 

 forfaits, Omnio, MAF, … 

 CARA, werk, … 

o veel sport en beweging! 

 zwemmen/duiken 

 handbike 

 rolstoelsport (tennis, basket, rugby, …) 

 zitski 

 golf 

 voor mensen met hoge laesies: spelletjes vd computer vb. Wii 

 … 

o ook revalidant zelf!!: “Nothing about us without us” 

 in consult kunnen ook anderen geconsulteerd w 

o medische specialisten 

o diëtist 

o orthesist – prothesist 

o schoenmaker 

o technicus 

o administratie 

o pastoraal werker 

o CARA (BIVV) 

o onderwijs 

o jurist 

o architect 

o ervaringsdeskundige 

o … 

 overlegmomenten  

o ‘ronde tafel’ gesprek: overleg met familie en revalidant zelf om tot consensus te kunnen 

komen wat we allemaal gaan trachten te bereiken 

 status, prognose en doelstellingen 

 vragen van revalidant en familie 

 concrete afspraken 

 ontslagplanning 

o teamvergadering: bespreking met team over 
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 status (SAMPC) 

 doelstellingen 

 afspraken 

 ontslagplanning 

 

Essentiële voorwaarden voor efficiënte revalidatie 

 actieve deelname van revalidant (psychisch en somatisch) 

 voldoende graad van leerbaarheid en trainbaarheid 

 gemotiveerde revalidant 

 revalidant is akkoord met reële doelstellingen 

 middelen voor revalidatie zijn aanwezig 

 

Contra-indicaties voor revalidatie 

 ernstige vermindering van belastbaarheid / uithouding 

 zware gedragsstoornissen 

 terminale toestand 

 comateuze toestand: iemand die in coma is, zal niet kunnen vooruitgaan en niet actief 

deelnemen 


