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Sportmedisch onderzoek 

In sommige gevallen verplicht 
(KNLTB, NOB, KNWU) 

Vaker op verzoek trainers of ouders, 
bijv. turnen 

Bij veld- en zaalsporten geen 
gemeengoed 



Sportmedisch onderzoek 

Doel: 

Risico op gezondheidsschade 
verminderen/beperken 

Advisering op gebied van: 

Blessurepreventie 

Verbeteren motorische basiseigenschappen 

Leefstijl  
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Sportmedisch onderzoek 

Anamnese 
– Algemeen medische en blessure voorgeschiedenis 

– Groei en 3 ontwikkelingsgebieden (fysiek, psychisch en sociaal-
emotioneel) 

– Oriënterende voedingsanamnese 

– Trainingsanamnese 

– Ambities  

Lichamelijk onderzoek 
– Biometrie 

– Hart en longen 

– Houdings- en bewegingsapparaat 

– Motorische basiseigenschappen in relatie tot betreffende sport 

 

 



Sportmedisch onderzoek  

Bij interpretatie gegevens rekening 
houden met: 

–Specifieke belastbaarheid diverse 
leeftijdscategorieën  (jongens en 
meisjes) 

–Naast actuele leeftijd ook inschatting 
biologische leeftijd en puberteit van 
belang (o.a. skeletleeftijd, groeispurt) 

– (gewenste) niveau en ambitie (ouders!!) 



Sportmedisch onderzoek 

–Belasting van diverse sporten 

–Risico van specifieke risicosporten 

–Bestaande regelgeving 



Sportblessures en groei 
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Groei en sportblessures 
Epifyse  

– aan het einde van het pijpbeen  

– na trauma  

 

Apofyse  

–elk stuk bot dat uitsteekt waar een spier 
aan vastzit  

 

 
Sport gerelateerd  

–Contusies en distorsies  
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apofyse 

 

    
    
    
   

 
Onderste extremiteiten 

 
Osgood Schlatter  

 

M. Sever  

 

M. Sinding Larson-Johansson  

 

M. Iselin  

 

Bekken  

 

Cam impingement  

 

 

Uitzondering  
– •Osteochondrosis dissecans (evt. Juveniele OCD)  

 

Bovenste extremiteiten 

 
Little league elbow  

 

Little league shoulder  

 

Distale radiale stress fractuur Salter type 1  

 

TFCC (triangular fibrocartilage Complex)  
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Osgood Schlatter 

Groeigerelateerde overbelasting blessure 

Jongens 10-15 jaar en meisjes 8-13 jaar 

Wisselend beloop 

Behandeling: 
– IJs 

– Belasting aanpassen!! 

– Rekken (pijnvrij) 

– Coördinatietraining 

– Correctie eventuele standsafwijkingen  



Voorste kruisbandletsels 

Voor de puberteit zelden 

Tijdens puberteit anatomische, hormonale, 
biomechanische en neuromusculaire verschillen 
tussen mannen en vrouwen 

Groeispurt: 

– Grotere hefboomarmen die inwerken op de knie 

– Toename gewicht  

– Zwaartepunt lichaam hoger 

 

Hierdoor grotere krachten op de knie tijdens dynamische 
taken 

 

 



Neuromusculaire groeispurt 

– Toename kracht 

– Rekrutering bepaalde spiergroepen 

 

Bij vrouwen verloopt neuromusculaire groeispurt 
trager en treedt later op  

 

 

 

 

 

 

 



Risicofactoren 
Personen die landen met toegenomen knievalgisatie tijdens 
de drop vertical jump test hebben verhoogd risico op VKB 
letsel (Hewett 2005, Paterno 2010) 

Verminderde neuromusculaire controle van de romp wordt 
geassocieerd met een hoger risico op VKB letsels (Zazulak 
2007) 

Hoe rechter de romp blijft (zij aanzicht) en hoe meer de 
romp overhelt in de richting van het steunbeen 
(vooraanzicht) hoe groter de belasting van de knie 
(Mendiguchia 2011) 

 

 



 



Preventie 
Sterk bewijs effect specifieke preventieprogramma’s (52-
85%, o.a. Sadoghi 2012) 

Intensieve preventieprogramma’s kunnen ook 
prestatiebevorderend werken door toename in kracht, 
spronghoogte en balans (Hewett 1996, Paterno 2004, Myer 
2005) 



Preventie 
Sprongtraining – plyometrie  

Rompstabiliteit 

Balans  

Kracht  



Vragen  

 

 

 

 

 

 

 
cdijkers@sma-rotterdam.nl, 010-2975975 

cdijkers@ysl.nl, 010-2585700 
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