
Blessurevrij sporten

Hoe doe je dat dan?



Inleiding

Incidentie blessures: Hoe vaak komt het voor?

Per jaar zijn er bij de +/- 2.000.000 recreatieve hardlopers 
430.000 blessures!

Gemiddeld kan een hardloper hierdoor per jaar 3 weken 
niet hardlopen.



Doelstelling

Inzicht geven in veel voorkomende
hardloopblessures, risicofactoren in het 
onstaan van blessures en ingaan op 
preventieve mogelijkheden.



Top 5 Hardloopblessures

●Wie is er wel eens door het hardlopen
geblesseerd geraakt?

●Welke blessures denken jullie dat er in de top 
5 staan?



Top 5 Hardloopblessures

●5. Buitenzijde heup 28.700



Top 5 Hardloopblessures

●4. Buitenzijde knie 41.000



Top 5 Hardloopblessures

●3. Scheenbeenklachten 44.690



Top 5 Hardloopblessures

●2. Kuitklachten 53.300



Top 5 Hardloopblessures

●1. Achillespees klachten 57.400



Risico factoren 

90-95% van de hardloopblessures wordt
veroorzaakt door 1 of meer van de 10 meest
voorkomende risico factoren!



Risico factoren top 10

1. Te snel opgevoerde loopbelasting
2. Versleten / niet adequate schoenen
3. Zwakte van beenspieren / rompspieren
4. Doorlopen bij pijnklachten
5. O-been of X-beenstand
6. Beenlengteverschil
7. Ondergrond
8. Gebrekkige lenigheid
9. Holvoet of platvoet
10. Niet adequate Looptechniek



Spierpijn:
Wanneer is er meer aan de hand?

Spierpijn:
● Niet acuut ontstaan !
● Intensiteit  pijnscore < 5
● Sterke reductie na 48 uur
● Lichte inspanning aangenaam
● Relatief groot gebied

Meer ?
● Pijnscore > 5
● Acuut ontstaan en niet of nauwelijks 

afnemend na 48 uur
● Belasting provoceert
● Naast pijn ook zwelling, warmte, 

krachtsverlies of gevoel van 
'uitstraling'

● Relatief klein, duidelijk aanwijsbaar

3 of meer uit deze rij = aktie



Blessurepreventie
Schoenen

Goede schoenen:

- Zijn individueel aangemeten
- Hebben een prettige pasvorm
- Hebben een stevig contrefort
- Verzorgen een goede stabiliteit
- Hebben een goed dempingsysteem



Blessure-preventie 
Lenigheid
Zorg voor een goede lenigheid door tijdens de warming up 
lichtjes en dynamisch grote spiergroepen (kuiten, 
hamstrings,quadriceps en liesspieren) te stretchen.



Blessure-preventie
Kracht

Veel hardlopers hebben onvoldoende kracht in 
hun bovenbenen en rompspieren.

Door 1 x per week aandacht te besteden aan krachttraining (heuveltraining, sportschool, 
zelfoefeningen) al preventief effect op ontstaan overbelastingblessures



Blessure-preventie
Looptechniek

● Kort grondcontact
● Goede heupstrekking
● Hoge pasfrequentie (160-180 passen/min.)



Blessure-preventie

De Warming-up is bij uitstek geschikt om al 
deze preventieve maatregelen aan bod te laten
komen!
● Minimaal 7 minuten matig intensief inspannen om 

lichaamstemperatuur en hartslag te verhogen.
● Dynamisch stretchen van grote spiergroepen voor op peil houden

lenigheid.
● 1 of 2 krachtvormen (kniebuigen, uitvalspas, plank-oefening etc.) 

om basiskracht te verbeteren.
● LoopABC om goede loophouding en techniek in te slijpen.
● Totale duur van 15-20 minuten is voldoende.



Als je dan toch een 
blessure hebt…….





Als je dan toch een 
blessure hebt...
Zorg voor een goed team (trainer, arts, 
fysiotherapeut) om je heen om tot een goede 
blessure-analyse te komen en probeer zelf de 
regie te houden!



Take Home Message
Voorkom dat je zo eindigt!



Of Zo………



Zijn er vragen?


