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Inleiding 
 
 
Bij blessurepreventief training geven gaat het niet om een paar trucjes. Allerlei zaken die bij training 
geven een rol spelen hebben er mee te maken. Het belangrijkste is misschien wel de cultuur die je 
schept in je loopgroep, namelijk een cultuur waarin verstandig getraind wordt. Belangrijke 
voorwaarden voor zo’n cultuur zijn persoonlijke aandacht en interesse in het wel en wee van je lopers, 
het besef bij lopers dat trainen niet een kwestie is van jezelf over de kop lopen en het idee dat het niet 
slim is om zomaar door te lopen met pijntjes of vermoeidheid. 
 
 

1. Blessurepreventief training geven 
 
 

1.1 Verantwoorde training  
 

 Differentieer. Laat lopers met lichte kuitklachten of een loper die herstellende is van een 
onderbeenblessure of knieblessure geen hoge skippings en sprongoefeningen doen. Laat zo 
iemand bijvoorbeeld rustige oploopjes doen met extra aandacht voor een ontspannen 
voetplaatsing. Geef lopers met lichte knieklachten een balansoefening of een (lichte) 
kniebuigoefening. Dring er bij je lopers op aan, dat ze met reden een oefening niet meedoen: 
“gezond eigenwijs zijn”. Geef lopers met klachten een aangepast programma. 

 Pijn bij beginners is niet normaal! Sommige trainers denken dat het normaal is dat 
beginnende lopers altijd wel wat pijntjes hebben. Net als bij gevorderde lopers betekent dat, 
dat er te veel of te hard getraind is. Het is dan ook goed om echte beginners tijdens de eerste 
weken maar 1 X per week te laten trainen en dat daarna rustig uit te bouwen naar 2 X per 
week.  Het belangrijkste leerdoel voor beginnende lopers is hardlopen in rustig praattempo 
(zone 1) met een hoge pasfrequentie. Vertel ze dat toplopers 80% van hun training in 
praattempo lopen.  

 Eigen snelheid. Let er bij het inlopen al op dat de groep uit elkaar valt en iedereen zijn eigen 
tempo loopt. Er zijn maar weinig groepen waarin iedereen even hard loopt. Dat kun je voor 
elkaar krijgen door als trainer bij de langzamere lopers te blijven lopen en ze te 
complimenteren dat ze het goede tempo lopen. 

 Het juiste looptempo. Veel hardlopers lopen te hard in hun training. Leer je lopers dat 
technisch goed lopen in het juiste tempo tot de beste prestaties leidt. Dat houdt in dat de 
meeste (ongeveer de helft) training wordt gelopen in zone 1, ongeveer een derde in zone 2 en 
maar een vijfde van de training in de hogere zones 3,4,5. In de hoge zones gaat het dan 
meestal ook nog om trainingen onder de “anaerobe drempel”. Dat laatste is eenvoudig te 
controleren: er wordt niet gehijgd! 

 Overtraining. Het begint er mee dat er maar weinig “hard” wordt getraind. Een training leidt 
maar zelden tot uitputting. Als iemand na een training niet kan slapen, dan is er te hard 
getraind. Verschijnselen van overtraining zijn onder meer: slecht slapen, lusteloosheid, geen 
zin hebben om te trainen, prestatie vermindering, gebrekkige eetlust. Vraag daarnaar als je 
vermoedt dat een loper overtraind is. 

 Denk na over een geschikte ondergrond. Vooral beginnende lopers lopen een verstuikte 
enkel op. Wees bij hen dus extra voorzichtig met ongelijke ondergrond. Het lopen op ongelijke 
ondergrond is trainbaar. Begin bijvoorbeeld met looptechniek en versnellingen op een 
paardenpad. Omhoog lopen over ongelijke ondergrond is makkelijker en veiliger dan naar 
beneden lopen. Bied lopers die angst hebben voor ongelijke ondergrond een veilig parcours 
als alternatief. Lopen op gladde ondergrond kan leiden tot liesblessures. Kies in de winter zo 
mogelijk voor goed gepekelde fietspaden. 

-  

1.2 Looptechniek en blessures 
 

 Aandacht voor een goede looptechniek. Er zijn verschillende stromingen over looptechniek. 
In het algemeen is men het er over eens dat bij een goede looptechniek weinig wordt 
“doorgezakt” door enkels en knieën en heupen. Op het moment van voetplaatsing, die zoveel 
mogelijk onder en niet voor het lichaamszwaartepunt plaatsvindt, is de hele strekketen aan-
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/voorgespannen. Ook de rompspieren zijn aangespannen, zodat de “vrije heup” hoog blijft en 
de romp goed opgestrekt is en niet voorover gebogen vanuit de heupen. Knieën worden niet 
te veel gebogen en zakken niet naar binnen weg: de zogenaamde “knee-in”. Een relatief hoge 
pasfrequentie en een licht voorovervallende loopstijl zorgen er voor dat er minder “ingezakt” 
wordt. Vertel hierbij dat deze techniek mogelijk blessures voorkomt en je er ook nog eens 
harder door loopt. Looptechnieken als “natuurlijk hardlopen”, Chi-running en Pose-running 
geven goede handreikingen. 

 Lichaamsbewustzijn. Leer je lopers te voelen wat er met hun lichaam gebeurt tijdens het 
hardlopen: “blijven je kuiten ontspannen?”, “is je rug ontspannen?”, “zijn je schouders laag en 
ontspannen?”. Laat ze bijvoorbeeld voelen dat er extra druk op je knieën en extra rek aan de 
buitenkant van je bovenbeen komt als je je knieën naar binnen of naar voren duwt. 

 Loopscholing. Sommige loopscholingsvormen, zoals skippings en intensieve sprongvormen 
zijn te belastend voor beginners. Een betere vorm van techniektraining voor beginners is om 
de lopers korte stukjes te laten draven met verschillende techniekaccenten, bijvoorbeeld 
“goed opgestrekt”, “til je hakken iets meer op”, enzovoorts. 

 

1.3 Verantwoorde oefenstof 
 

 Bied tijdens de training preventieve oefenstof aan. Je kunt na het inlopen of tijdens de 
cooling down oefeningen aanbieden met een duidelijk preventief karakter. Vertel bij die 
oefeningen welke blessures er mee worden voorkomen. Denk daarbij aan correct uitgevoerde 
balansoefeningen en oefeningen voor het versterken van de bovenbeenspieren die gebruikt 
worden bij knieklachten en aan excentrische oefeningen voor de kuiten (zie de oefeningen in 
hoofdstuk 3 t/m 6).  

 Oefenstof. Zorg dat ook de oefeningen die je geeft aangepast zijn aan de belastbaarheid van 
de lopers. Dat geldt zowel voor de loopscholing als voor krachtoefeningen: verras de spieren 
niet onaangenaam. Bouw krachtoefeningen op van training naar training. Vraag de lopers 
naar spierpijn na de vorige training.  

 Spierscheurtjes. Spierscheurtjes in kuiten en hamstrings ontstaan vaak doordat er versneld 
of gesprint wordt terwijl iemand onvoldoende opgewarmd is. Wees ook voorzichtig met 
versnellingen vanuit skippings met weerstand.  

 
1.4 Trainingschema’s en trainingsopbouw 

 

 Minder blessures én harder lopen door een goede trainingsopbouw. Er bestaan bij 
hardlopers nogal eens misverstanden zoals: “meer is beter”, “sterke vermoeidheid na de 
training is goed”, “je moet veel op snelheid trainen”. Vertel de lopers dat trainen een kwestie is 
van op het juiste moment de juiste trainingsprikkel geven. Vertel ze ook dat toplopers 
minimaal de helft van hun training in een rustig praattempo lopen. 

 Een vuistregel voor het uitbouwen van de training is dat de weekomvang met niet meer 
dan 10% toeneemt.  

 Rust is een essentieel onderdeel van training. Plan daarom iedere drie à vier weken een 
relatieve rustweek. Het is ook niet verkeerd om een aantal keren per jaar een paar weken níet 
te lopen. Plan rustdagen en laat lopers niet twee opeenvolgende dagen hard trainen. 

 Trainen op gevoel. Een trainingsschema is een hulpmiddel. Veel belangrijker is “luisteren 
naar het lichaam”. Een trainingsschema is bedoeld om er met reden van af te wijken. Overtuig 
de lopers daarvan. 

 Verdeling van de training over de trainingszones. Veel lopers verwaarlozen de lage zones. 
Het is prima om de helft van de training in zone 1 te laten lopen, ongeveer een derde in zone 
2 en hooguit een vijfde in de zones 3/4/5. 

 De juiste intensiteit afgestemd op het niveau van de loper. Beginners en licht gevorderden 
laat je vooral zone 1 en 2 lopen. Pas als een loper meer gevorderd is, bouw je het lopen in de 
hogere zones verder uit. 

 

1.5 Loopevenementen en wedstrijden 
 
De blessurekans tijdens of na wedstrijden/evenementen is veel groter dan tijdens training. Dit duidt er 
op dat veel lopers onvoldoende voorbereid aan een evenement deelnemen.  
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- Planning van wedstrijden. Motiveer lopers om juist te kiezen voor korte afstanden. Ook is 
het verstandig in de opbouw naar een langere wedstrijdafstand, zoals een (halve) marathon te 
kiezen voor kortere wedstrijdafstanden als een 10km. Las na een zware wedstrijd een 
rustperiode in. 

- Verstandig uitstappen.  Vertel dat er zoiets bestaat als verstandig uitstappen. Vertel ze om 
uit te stappen als ze tijdens een wedstrijd klachten krijgen en in het geval van een blessure 
een wedstrijd niet te lopen. Heel zijn is prioriteit één. 

- Crosswedstrijden en trailruns vereisen specifieke training op ongelijke ondergrond. 
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1.6 Schoenen 

 

In de afgelopen jaren is meer wetenschappelijke kennis op het gebied van hardloopschoenen bekend 
geworden. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken, dat het aanmeten van 
hardloopschoenen op basis van type voet of afwikkelpatroon tijdens hardlopen, geen blessures kan 
voorkomen (Knapik 1, Knapik 2, Cochrane 2011, en Taunton 2010). Een duurdere hardloopschoen 
hoeft niet beter te zijn (Clinghan 2007). Een hardloopschoen moet dus vooral lekker zitten en lopen. 
 
Bij de aanschaf van schoenen gaat het vooral om de volgende kwaliteiten: 

 Flexibiliteit: in de afwikkeling bij de afzet, moet de zool op de goede plek buigen. 

 Stabiliteit: vooral dikke zachte zolen kunnen zorgen voor gebrekkige stabiliteit. 

 Demping. 
 
Er is op dit moment een trend dat schoenen aansluiten bij het idee van barefoot-running. De meeste 
fabrikanten brengen al meerdere modellen op de markt. Een algemeen kenmerk van deze schoenen 
is dat ze weinig steun geven in het bovenwerk en de contrefort. Lopers moeten uiteraard het lopen op 
schoenen met minimale zolen opbouwen. Een aantal van deze schoenen combineert een geringe 
“heeldrop” (verschil tussen de dikte van de zool onder de hiel en de voorvoet) met een dikke zachte 
zool met veel schokdemping. Het gevolg is dat de schoenen erg instabiel zijn. Onderzoek laat zien dat 
voorvoetlanding en barefoot-running minder knieblessures geeft maar wel het risico op enkel, voet en 
achillespeesklachten vergroot. 
 
Mogelijk is het afwisselen van schoenen voor verschillende trainingen blessurepreventief. 
Vermoedelijk is het verstandig om regelmatig nieuwe schoenen aan te schaffen. 
 
 

2. Blessurepreventief training geven 
 
 
Hardlopen is een blessuregevoelige sport blijkt uit de cijfers. Als hardlooptrainer stel je er dan ook een 
eer in om te zorgen dat de lopers die bij je trainen daar zo weinig mogelijk mee te maken krijgen. 
Daarom is het belangrijk om van aandacht voor blessures een vast onderwerp te maken. Afgezien van 
het geven van adviezen en oefenstof aan lopers met klachten of blessures is het belangrijk om je 
lopers te leren omgaan met signalen en om ze te leren zo te trainen dat de kans op blessures klein is.  
 

2.1 Hoe zorg je dat praten over blessures normaal wordt? 
 
Om te weten te komen of lopers klachten hebben is het belangrijk dat ze begrijpen dat het belangrijk is 
om klachten te melden. Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? 
 

 Intakeformulier. Voordat iemand toetreed tot jouw loopgroep kan het goed zijn hem/haar een 
intakeformulier te laten invullen. Daarin kun je vragen naar trainingsgeschiedenis, chronische 
aandoeningen en blessuregeschiedenis. Als iemand begint met hardlopen kan overwogen 
worden een preventief sportmedisch onderzoek door de sportarts te laten verrichten waarbij 
middels screening en een gedegen onderzoek een advies op maat kan worden gegeven aan 
de betreffende sporter. Zie hoofdstuk 10. 

 Vraag de groep bij het begin van de training of iedereen fit is. Daarbij gaat het niet alleen 
om klachten, maar ook om vermoeidheid en griepjes. Bij het laatste is het verstandig om een 
aangepast programma aan te bieden of zelfs om te adviseren om weer naar huis te gaan. 
Geef daarbij aan dat de training van morgen altijd belangrijker is dan de training van vandaag. 
Complimenteer lopers die zelf besluiten om aangepast of niet te trainen. Vertel dat ze 
daardoor niet alleen blessures voorkomen, maar dat het bij effectief trainen belangrijk is om 
alleen dan te trainen als je fit genoeg bent: “beter ten onrechte een keer niet dan wél 
getraind”. “Gaat wel” is een vorm van ontkenning. Neem iemand die dit aangeeft apart, pas de 
training zo nodig aan en geef blessurepreventieve oefenstof (zie paragraaf 3). 

 Weet wie klachten heeft en informeer daarnaar. Heeft een loper in een vorige training een 
klacht aangegeven, vraag dan hoe het daarmee staat. Is het echt over? Hoe is het verloop? 
Wat heeft hij/zij er mee gedaan? Zijn er oefeningen gedaan? Is er tussendoor nog getraind? Is 
een door jou gegeven advies opgevolgd? 



Blessurepreventief training geven 

Voorjaar 2014   versie 1.0 - 9 - 

2.2 Het “blessuregesprek” 
 
Heeft een loper klachten, praat er dan over. Vraag naar het ontstaansmoment en eventuele signalen 
die daaraan vooraf gingen. Het belangrijkste doel van dit gesprek is om bewustzijn te kweken en de 
loper te leren om te reageren op signalen die aan een blessure vooraf gaan. 
 
Vragen die je kunt stellen: 

 Wanneer heb je last: alleen na de training, ‘s morgens bij het opstaan, de hele dag? 

 Kun je zelf een oorzaak bedenken waarom de klachten zijn ontstaan? 

 Is er iets veranderd? (schoenen, training, andere sport) 

 Hoe is het met je schoenen (leeftijd, steun, demping) 

 Heb je er al eerder last van gehad? 

 Heb je al actie ondernomen? (oefeningen, training aanpassen, schoenen, masseur/fysio, 
bezoek sportarts). 

 
2.3 Signalen van beginnende blessures 
 

 Stijve kuiten. Veel onderbeenblessures (shinsplints, achillespees, peesplaat onder voet) 
beginnen met stijve kuiten tijdens de training. Laat lopers alleen doortrainen als de stijfheid 
tijdens het inlopen echt verdwijnt. Blijven de klachten gelijk of verergeren ze, laat een loper 
dan stoppen. Vraag ook naar pijnklachten na het lopen, pijn bij het opstaan of pijn overdag, 
pees gerelateerde klachten kenmerken zich juist doordat deze verdwijnen na warming-up 
door een betere doorbloeding (zie de “pijnschaal” hieronder). Op zich betekent het 
verdwijnen van de klachten tijdens de training dus nog niet dat er geen probleem is. 
Adviseer excentrische kuitoefeningen (zie paragraaf 5) en leer ze om te onderzoeken waar 
gevoelige plekken zitten. Is de binnenrand van het scheenbeen gevoelig? Zelfonderzoek 
leidt tot bewustzijn! 

 Stijve spieren. Stijve spieren zijn vermoeide spieren. Die hebben hooguit behoefte aan 
een lichte hersteltraining. 

 Let op “raar lopen”. Soms gaan lopers raar lopen als ze een klacht krijgen tijdens de 
training. Spreek ze aan en adviseer om te stoppen. Sterker nog, accepteer niet dat iemand 
doorloopt! In jouw loopgroep gebeurt dat niet. 

 

2.4 De “pijnschaal” 
 
Bij peesblessures die geleidelijk ontstaan onderscheiden we drie gradaties in de pijn die het verloop 
aangeeft van een onschuldig pijntje dat vanzelf weer verdwijnt tot een blessure. Bij de eerste twee 
gradaties is het raadzaam om een loper oefenstof aan te bieden om de klacht te verhelpen. 
 

 Als de pijn snel verdwijnt na het hardlopen en de volgende ochtend niet meer aanwezig 
is, dan kunt je gerust doorgaan met lopen. Als de pijn langer aanwezig blijft na het lopen 
(de volgende ochtend nog aanwezig is) dan is het verstandig om de volgende twee 
trainingen aan te passen qua tijdsduur en intensiteit. Bijvoorbeeld de helft van het 
programma in een rustig tempo. Laat in ieder geval nooit door de pijn heen lopen! 

 Is de pijn bij de volgende training nog steeds aanwezig, dan is het verstandig om twee 
trainingen over te slaan en minder belastende sportieve activiteiten (wandelen, fietsen, 
zwemmen) te gaan doen. Laat hierna het hardlopen weer rustig opbouwen. 

 Als de pijn blijft bestaan neem dan wat langere tijd rust (2 tot 3 weken) en blijf actief in 
andere mindere belastende sporten zoals wandelen, fietsen en zwemmen. Blijven de 
problemen ook na deze 2 tot 3 weken bestaan, vraag dan een advies aan een (sport-)arts 
of (sport-)fysiotherapeut. Informatie over sportmedische instellingen en 
(sport)fysiotherapeuten bij u in de omgeving kunt u vinden op 
www.sportzorg.nl/sportzorg/zoek-een-sportzorg-aanbieder.html. 

 
 

http://www.sportzorg.nl/sportzorg/zoek-een-sportzorg-aanbieder.html
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3. Adviezen en oefenstof bij (beginnende) blessures 
 
 
Belangrijk daarbij is wat de rol is van de trainer, een behandelaar en vooral ook de rol van de loper 
zelf is. Het is essentieel, dat de loper leert om vooral zelf verantwoordelijkheid te dragen voor zijn of 
haar blessure. Hoed je voor fysiotherapeuten die alleen maar behandelen, daarvan is de 
werkzaamheid in de regel niet vastgesteld. Een goede fysiotherapeut zet iemand vooral aan het werk: 
oefeningen doen. Veel huisartsen hebben in de regel weinig specifieke kennis van sportblessures en 
schrijven bijvoorbeeld rust voor, wat niet altijd de remedie is. De rol van de huisarts is vooral om vast 
te stellen of er wel/niet sprake is van iets anders ernstigs of iets bijzonders. Een beter alternatief dan 
de huisarts is de sportarts.  
 
Je kunt als trainer veel betekenen om te zorgen dat een loper niet bij de fysiotherapeut of sportarts 
terecht komt. Met name in het gebied waarin beginnende klachten zich ontwikkelen tot een blessure 
speelt de trainer een rol. De rol van een trainer is om de loper oefenstof aan te reiken en de training 
aan te passen om beginnende blessures in de kiem te smoren. Ook moet een trainer doorverwijzen 
naar fysio’s of artsen als oefeningen niet helpen of als een (beginnende) blessure niet binnen een 
paar weken overgaat. Het is een idee om steeds te verwijzen naar één of meer fysiotherapeuten of 
sportartsen die je kent. Je weet dan wat je kunt verwachten en wat hun aanpak is. Sommige 
fysiotherapeuten rapporteren hun bevindingen en het verloop van de blessure zelfs terug aan trainers. 
 
De meeste hardloopblessures zien we aan de knieën (32%), de onderbenen/achillespees (28%) en de 
enkel (15%). Opvallend is dat de helft van de hardloopblessures toch plotseling ontstaat. Bij de 
blessures die geleidelijk ontstaan (overbelastingsblessures), gaat het vooral om knie-, achillespees- 
en scheenbeenblessures. Het grootste deel van de knieblessures vinden we aan de buitenzijde van 
de knie (www.veiligheid.nl/cijfers/hardloopblessures). Met een beetje fantasie is hieruit af te leiden, dat 
achillespeesblessures, shin-splints en lopersknie/frictiesyndroom (buitenzijde knie) de meest 
voorkomende overbelastingsblessures zijn. Bij de acute blessures gaat het vooral om kuitblessures 
(zweepslag) en enkelblessures (enkelverstuikingen). 
 

3.1 Vuistregels voor het omgaan met (beginnende) blessures 
 
Het werken met oneliners (tegeltjesteksten) kan helpen om goed om te gaan met (beginnende of 
sluimerende) blessures: 
 

 Leer de loper te erkennen dat hij een blessure heeft! “Treedt toe tot de bond der anonieme 
geblesseerden”.  

 “Het moet iedere dag beter worden”. Als dat niet zo is, is er iets teveel of verkeerd gedaan. 

 “Hooguit om de dag lopen”. Steeds een rustdag ertussen. 

 De “reactie” de volgende dag als maatstaf voor het verder opbouwen of verder terugnemen 
van de training. Dit is ook is het een belangrijk uitgangspunt bij de oefeningen. In het begin 
zijn sommige oefeningen nog te zwaar en komen dan pas later in het revalidatieproces aan 
bod. 

 “Doe niet wat je niet kan doen, maar doe vooral alles wat je wel kan doen”. Stimuleer 
geblesseerden om vervangend te sporten en vormen van krachttraining te doen waarbij de 
geblesseerde plek ontzien wordt. 

 

3.2 Wat helpt wel en wat helpt niet? 
 
Er zijn twee vormen van oefentherapie waar aanwijzingen voor bestaan dat het helpt om blessures te 
voorkomen of te verhelpen: 
 

1) Excentrisch trainen: krachtoefeningen waarbij een spier kracht levert terwijl ze verlengt. 
Vooral bij overbelastingsblessures aan kuiten, achillespees en hamstrings. 

2) Neuromusculaire training: “neuromusculair” houdt in dat balans en kracht getraind wordt 
met extra aandacht voor een correcte uitvoering. Vooral voor knieblessures en enkelblessures 
is hier onderzoek naar gedaan. 
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Om te zorgen dat oefeningen helpen bij beginnende blessures, moeten ze vaak gedaan worden, liefst 
3 X daags. Vertel lopers, dat op die manier de blessure het snelst voorbij is. Een slechte discipline 
leidt er toe dat de blessure langer duurt! 
 
R(est, rust), I(ce, ijzen), C(ompression, drukverband), E(levation, hoog leggen) ofwel RICE is een veel 
aangehangen strategie voor het behandelen van acute blessures. Is vooral aangewezen bij acute 
blessures zoals bijvoorbeeld enkelverzwikkingen of een acute spierscheur (kuit, hamstring). Mogelijk 
verdwijnt deze aanpak naar de achtergrond ten gunste van zo vlug mogelijk mobiliseren en beginnen 
met gerichte kracht- en stabiliteitstraining. 
 
 

4. Knieblessures 
 
 
Blessures aan de knieën komen het meeste voor. Stabiliteit van knieën tijdens het lopen is daarom 
een belangrijk aandachtspunt bij oefeningen. Een standaardserie (neuromusculaire) oefeningen 
daarvoor bij een beginnende knieblessure is bijvoorbeeld: 

 
Week 1:  

Driemaal daags op één been staan met licht gebogen knie, 3 X (20 tellen rechts, 20 tellen 
links).  Liefst voor de spiegel, waarbij erop gelet wordt dat de knie niet naar binnen of naar 
buiten wegzakt. Ook is het goed er op te letten dat de heup van het opgetilde been hoog 
blijft. Op één been staan met de ogen dicht is ook een hele goede oefening. Als een loper 
dat niet tenminste 30 seconden kan volhouden, dan is dat wellicht een blessurerisico. 

Week 2:  
Idem, maar nu aangevuld met éénbenig kniebuigen (i.p.v. 20 tellen 20 herhalingen)` 

Week 3: 
Idem, maar nu aangevuld met correct (geen knee-in, vrije heup hoog) uitgevoerde 
uitvalspassen. 

Week 4:  
Idem, maar nu aangevuld met springen, bijvoorbeeld kleine sprongetjes op één been of 
schaatssprongen. Belangrijk: extra aandacht voor stabiliteit tijdens en na de landing. 

 
Naast deze oefeningen is het veelvuldig rekken van de quadriceps bij knieklachten aan te raden. 
 

4.1 Lopersknie 
 

Ook wel frictiesyndroom genoemd: een overbelasting van de de 
peesplaat (tractus iliotibialis) aan de buitenkant van het 
bovenbeen. Kenmerkend is pijn aan de zijkant van de knie.  
 
Een oorzaak die veel genoemd wordt is X-benen of O-benen. 
Wellicht is de oorzaak vooral een verkorting van de peesplaat 
door overbelasting. De blessure is dan ook vaak goed te 
verhelpen met goede en veelvuldig uitgevoerde rekoefeningen. 
Binnen goed gehanteerde grenzen, kan vaak al vlug weer wat 
getraind worden.  
 
Hieronder oefeningen voor lopersknie. Vooral oefening 1 is een 
absolute aanrader. Het is namelijk meer dan een rekoefening: je 
traint de peesplaat excentrisch. Daarvoor is dan nodig dat het 
been niet naar beneden getrokken wordt, maar de geblesseerde 
het been langzaam laat zakken. 
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Oefening: 1 ITB rekken met riem 
Rek in ruglig met riem. Trek been richting de 
tegenovergestelde schouder. 
Uitvoering: contract-relax (of alleen rekken 
zonder aanspannen), 3 maal per dag, 
aanspannen 3 * 7 seconden, rek 15 sec. 
Aantal:15 seconden. 
 
Een variant (beter?) is om niet contract-relax te 
doen, maar alleen te rekken door de riem aan 
te trekken en het been langzaam te laten 
zakken. Daardoor wordt de ITB excentrisch 
getraind. Bijvoorbeeld 3 X daags 10 
herhalingen per been. 

 

 

Oefening: 2 ITB rekken 
A) Aangedane been achter niet aangedane 
been kruisen. Uitademen en de romp opzij 
bewegen totdat rek wordt gevoeld aan de 
zijkant van de heup. Met bekken achter-
/vooroverkanteling wordt de plaats van rek 
gevarieerd. 
B) Rek accentueren door armen boven het 
hoofd te strekken. 
Armen toevoegen blijkt de effectiviteit van de 
oefening te verhogen.  
Aantal:15 seconden 

 

  
 
 

4.2 Patellofemoraal pijnsyndroom 

 
“De pijn is geleidelijk ontstaan. De pijn is diffuus rondom of achter de patella (knieschijf) gelokaliseerd. 
De klachten worden geprovoceerd door traplopen, hardlopen, fietsen of langdurig zitten. Vermindering 
van de klachten treedt op door rust. Tijdens traplopen, met de knie in ongeveer 90 graden buigstand, 
kan de reactiekracht op het patellofemorale gewricht driemaal het lichaamsgewicht zijn . De knie voelt 
instabiel aan. De neiging door de knieën te zakken kan bestaan. Soms kraakt =crepitatie) de knie. De 
knie kan "haperen" bij strekken of buigen (pseudo/slotklachten). Getest wordt of de pijn te provoceren 
valt door diverse directe manipulaties van de knieschijf, door herhaald op- en afstappen van traptrede 
of door de squatbeweging (=diep door de knieen zakken).”  

 
Wat er precies aan de hand is bij deze 
blessure is niet helemaal duidelijk. 
Vermoedelijk is het niet goed functioneren 
(“sporen”) van de knieschijf het probleem. 
Dit kan samenhangen met het niet 
adequaat functioneren van de “vastus 
medialis”, een deel van de quadricepsspier 
aan de binnenkant van het bovenbeen, die 
een belangrijke rol speelt bij het op de 
plaats houden van de knieschijf. De 
revalidatie is dan ook vooral gericht op het 
versterken en op het juiste moment 
aansturen van de vastus medialis. 
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De algemene oefeningenserie voor de knie is hier aangewezen: op één been staan (met gesloten 
ogen), éénbenig kniebuigen, uitvalspassen, éénbenige hupjes…sprongen. Ook het trainen van bil- en 
heupspieren en de rompspieren kan bijdragen aan de aanpak van de knieschijfklachten. 
 
Een tijdelijke ondersteuning kan het gebruik van het zogenaamde patellabandje zijn of een stukje tape 
rondom het onderbeen net onder de knieschijf. Dan hebben we het natuurlijk wel over 
symptoombestrijding 
 

4.3 Overige knieblessures 

 
Pijn aan de binnenkant van de knie is een blessure die na lopersknie en patellofemoraal pijnsyndroom 
op de derde plaats komt qua vóórkomen. De oorzaak en van deze “blessure” is niet altijd duidelijk. 
Klachten kunnen komen door het niet goed sporen van de knieschijf of door een overbelaste 
binnenband van  de knie. Ook kan de 'ganzepoot' (“pes anserinus”) overbelast zijn, dit is een 
uitwaaiering van de kleermakersspier net onder de gewrichtsspleet aan de binnenzijde van de knie, 
welke kan ontstaan door bijvoorbeeld overpronatie. Misschien biedt een aanpassing van het schoeisel 
hiervoor uitkomst. Waarschijnlijk zijn ook voor deze blessure de neuromusculaire knie-oefeningen 
aangewezen. 
 
Behalve de nu besproken knieblessures zijn er aantal knieblessures waarvoor medische behandeling 
en onderzoek aan te raden is, zoals meniscusblessures en voorste kruisbandletsel (deze komt 
nauwelijks voor bij hardlopers) Deze blessures ontstaan in de regel plotseling. Belangrijk bij dit soort 
blessures is ervoor zorg te dragen dat het medisch behandeltraject (huisarts, fysio, …, huisarts, 
sportarts, orthopeed, MRI, orthopeed, operatie) zo kort mogelijk gehouden wordt. Bij het minste of 
geringste vermoeden van een meniscusletsel of kruisbandletsel is het aangewezen om te zorgen dat 
er zo snel mogelijk een consult plaats vind bij de sportarts, die middels een gedegen orthopedisch 
onderzoek zal besluiten of een MRI nodig is om de diagnose te stellen. Voor een meniscusletsel is 
een MRI namelijk vaak niet nodig en vindt onnodige verlenging van het behandeltraject en zijn er 
onnodige kosten door een MRI aan te vragen, terwijl op korte termijn een kijkoperatie met behandeling 
aangewezen is. In het geval van verdenking op een kruisbandletsel zal wel vaak een MRI worden 
aangevraagd. De sporter kan overigens direct een afspraak maken bij de sportarts en heeft hiervoor 
geen verwijzing nodig van de huisarts. 
 
Een belangrijke knieblessure bij de jeugd in de groei is het zogenaamde “Osgood-Schlatter”. Hierbij is 
sprake van pijn aan de aanhechting van de patellapees op het scheenbeen. Drukken op de 
aanhechting (het bobbeltje) op het scheenbeen is dan pijnlijk. Hoewel er niet veel meer aan te doen is 
dan rust op geleide van het klachtenpatroon en het rekken van het bovenbeen, is het bij deze blessure 
van belang om een sportarts te raadplegen. Het doortrainen met zo’n blessure kan namelijk langdurig 
last veroorzaken. Bij groeiblessures (ook hielen, achillespezen) is het overigens sowieso aan te raden 
om direct de training aan te passen of te stoppen en is rust of in ieder geval het stoppen van gerichte 
training meestal geboden. Jeugd heeft namelijk de eigenschap om toch wel te blijven bewegen. Rust 
roest bij jeugd niet zo erg. Neem als jeugdtrainer klachten van kinderen trouwens altijd serieus! Betrek 
ook ouders erbij. Een aandachtspunt is de rol van de gymdocent, die er soms op aandringt dat er 
gewoon doorgegaan wordt met gym op school. 
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5. Blessures aan onderbeen en voeten 
 
 
Blessures aan het onderbeen hangen vaak met elkaar samen. Een verkrampte en beschadigde 
(verkorte) kuitspier veroorzaakt een grotere trekkracht op de achillespees, die op zijn beurt weer trekt 
aan de peesplaat (plantaris pees) onder de voet. Ook is er bij shinsplints vaak sprake van spanning in 
de kuiten, waarbij bijvoorbeeld de soleus (de diepe kuistspier) hard trekt aan zijn aanhechting op het 
scheenbeen. De belangrijkste oefening voor al deze blessures is dan ook het excentrisch trainen van 
de kuiten. Deze oefening is misschien wel de allerbelangrijkste oefening voor het verhelpen van 
beginnende hardloopblessures: 
 

Trainen één been afzonderlijk (in dit voorbeeld de rechterkuit):  

 Ga met twee voeten hoog op de tenen op een traptrede staan en houdt met één hand de 
leuning vast.  

 Breng het gewicht over op het rechterbeen en til de linkervoet op. 

 Laat in ongeveer 6-8 seconden het rechterbeen zakken tot de enkel maximaal gebogen is. 

 Plaats de linkervoet plat op de trede, breng je gewicht over op links. Til de rechtervoet op en 
plaats de rechtervoet met een zo gestrekt mogelijke enkel weer op de trede….. 

 
Excentrische kuitoefeningen tweebenig: 

 Ga op een trap staan met de enkels gestrekt (hakken omhoog). Verplaats het 
lichaamsgewicht naar het rechterbeen en laat de hak van het rechterbeen in 6-8 seconden 
zakken tot de uiterste stand (de hak is lager dan de voorvoet op de trap) 

 Plaats dan de linkervoet met een hoge hak op de trap en breng het gewicht over op links. 
Laat de hak van het linkerbeen …… 

 Een variant van deze oefening waarbij het accent vooral ligt op de achillespees en de 
peesplaat onder de voet, kun je tegen een muur of een hek uitvoeren: leun schuin tegen 
de muur en plaats de handen op ongeveer een meter boven de grond tegen de muur. 
Beweeg de hakken op dezelfde manier als bij de trapoefening, maar dan met zoveel 
mogelijk gebogen knie. De knie blijft zo lang mogelijk dicht bij de grond. 

 

. 

 
 

ACHILLESPEES-OEFENINGEN 
 
Programma duurt 12 weken, 7 dagen per week, 2 keer (één met gestrekt en één met 
gebogen been) 2 maal per dag, 3 series van 15 herhalingen, duur 6 tot 8 seconden. 
 
De oefeningen mogen pijnlijk zijn. Zoek die pijngrens ook op! 
 
De oefeningen uitvoeren op de trap. 
 
De oefeningen: 
De oefeningen worden steeds zwaarder gemaakt: 
a. Zonder gewicht. 
Indien er tijdens de oefening geen of weinig pijn optreedt, kunt u het als volgt uitbreiden: 
 
b. Rugzakje met gewicht(en) erin. 
 
c. In het fitnesscentrum op de �kuitmachine�. 
 
De techniek van de oefening: 
1. Gestrekt been. Ga op de tenen staan, met de belasting op het niet-geblesseerde 
been (linker afbeelding). Til het niet-geblesseerde been op, zodat u op het geblesseerde 
been staat. Houd het geblesseerde been gestrekt en zak langzaam door (6 - 8 seconden) 
tot de hak lager dan de voorvoet komt (middelste afbeelding). Er wordt nu kracht geleverd 
terwijl de kuitspieren worden opgerekt (excentrische belasting). Plaats het niet-
geblesseerde been weer op de trap en ga op de tenen staan, waarbij de kracht door het 
niet-geblesseerde been wordt geleverd. Herhaal deze beweging 15 keer, 3 series, 2 maal 
per dag. 
 
2. Licht gebogen knie (rechter afbeelding; de gehele oefening lang in dezelfde hoek 
houden!!!). Voer de oefening op dezelfde manier uit met een gebogen knie. Herhaal ook 
deze beweging 15 keer, 3 series, 2 maal per dag. 
 
3. Voor en na de oefening de kuitspieren rekken (op 2 manieren, met gestrekt- en 
gebogen been); 3 maal 8 seconden ieder. 
 
 
 

 
 
Bij beginnende blessures 2 à 3 X daags, 3 X (15 X per been). Als dit te zwaar is bijvoorbeeld begin 
dan met minder herhalingen (bijvoorbeeld 5 herhalingen per been) en bouw dat uit met 1 of 2 
herhalingen meer per dag. Deze oefening kan met gestrekte (traint meer de gastrocnemius, de 
oppervlakkige grote kuitspier) of met gebogen (traint meer de soleus, de diepere kuitspier) knie 
gedaan worden. Je kunt het ook combineren, door eerst met gebogen been te zakken en daarna voor 
verder te zakken, nog te strekken in de knie. De oefeningen mogen pijnlijk zijn. Zoek die pijngrens ook 
op. Voor en na de oefening de eventueel de  kuitspieren rekken (op 2 manieren, met gestrekt- en 
gebogen been); 3 maal 8 seconden ieder. 
 
De oefeningen kunnen als volgt opgebouwd worden:  
1) Zonder gewicht. 2) Als er tijdens de oefening geen of weinig pijn optreedt: rugzakje met gewicht(en) 
erin. 3) Nog zwaarder: in het fitnesscentrum op de ‘kuitmachine’. 
 
Naast deze oefeningen is het bij onderbeenblessures zinvol om de kuiten los te masseren. 
Hulpmiddelen die hierbij gebruikt kunnen worden zijn een massagestick, een foam roller of (heel 
praktisch!) een deegroller. Ook wordt vaak aangeraden veel de kuiten te rekken met gestrekt been 
(rekt vooral de gastrocnemius) of met gebogen (rekt vooral de soleus en de achillespees) been. Alles 
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wat de spanning op de kuiten versterkt, zoals concentrisch trainen moet vermeden worden, tenzij de 
blessure echt over is. Veel lopers zeggen baat te hebben bij compressiekousen. 
 

5.1 Achillespees blessures 

 
Achillespeesblessures komen veel voor bij hardlopers, maar zijn in een vroeg stadium vaak goed te 
verhelpen. Een gevaar is, dat lopers de neiging hebben om er te lang mee door te lopen, omdat je de 
blessure vaak niet meer voelt als je opgewarmd bent. Chronische achillespeesblessures (een 
zogenaamde tendinose) zijn helaas een belangrijke reden waarom lopers na een lange carrière 
stoppen. 
 
De beste remedie is de hierboven genoemde excentrische oefening. Daarnaast is massage van de 
kuiten en het “uitwrijven” (met twee duimen of tussen duim en wijsvinger aan weerszijde van de 
achillespees naar boven uitknijpen) van de achillespees belangrijk. Een andere oefening is het 
aanspannen van de voorste scheenbeenspier. Dat kan door de voorvoet twintig tellen omhoog te 
trekken en dat een paar keer te herhalen. Een variant hiervan is op de buik op bed gaan liggen met de 
voeten tussen de matras en het voeteneinde en dan (met weerstand van de matras) de voeten naar je 
toe trekken. 
 
Tenslotte kan het helpen om bij beginnende klachten een “gelpad” aan te laten schaffen, die onder de 
hiel onder de tussenzool van de schoen gedragen wordt. Een vorm van symptoombestrijding, die ook 
zo vlug mogelijk weer ontwend moet worden aangezien hiermee het risico bestaat dat de kuitspieren 
verkort raken. 
 
De achillespeesblessure kent (overigens net als andere peesblessures) verschillende stadia. In deze 
stadia bouwt de duur dat er hinder wordt ondervonden op, terwijl vaak na het inlopen de pijn 
verminderd. Een belangrijk risico van een achillespeesblessure is een gedeeltelijke of algehele ruptuur 
(afscheuren) van de pees. Een partiële ruptuur is vaak herkenbaar aan een bandvormige verdikking 
aan de pees. Er moet dan gelijk gestopt worden met sporten!  
In een dergelijke situatie is uiteraard een bezoek aan een arts of fysio aan te raden. Dat geldt 
uiteraard ook als een gewone achillespeesblessure te lang aanhoudt. 
 

5.2 Shinsplints; mediaal tibiaal stress syndroom (MTSS) 
 
De beginnersblessure bij uitstek. Er is wat verwarring over de plaats waar deze blessure optreedt, 
maar wat het meest optreedt is pijn aan de binnenrand van het scheenbeen. Ook de aard van de 
blessure is onduidelijk: er wordt wel gesproken over een beenvliesontsteking, maar er is discussie is 
of het inderdaad over een ontsteking gaat. Aangewezen zijn alweer de excentrische kuitoefeningen. 
Daarnaast kan het helpen om de binnenkant van het scheenbeen te masseren, door met de duimen 
stevig tegen de binnenkant van het scheenbeen aan te drukken: van boven naar beneden werken en 
wrijven van onder naar boven. Ook bij deze blessure is het los masseren van de kuiten belangrijk. Een 
gevaar bij deze blessure is ook dat er te lang mee doorgetraind wordt. Vraag lopers die last hadden 
altijd naar de voortgang. Vraag ook nieuwe lopers in de groep herhaaldelijk of ze gevoelige kuiten of 
schenen hebben. Een goede check is om je duimen erin te zetten! 
 
Mogelijk zijn ook balansoefeningen behulpzaam bij het verhelpen van deze blessure. 
 

5.3 Fasciitis plantaris/hielspoor 

 
Een blessure die neerkomt op pijn onder de voetzool of meer specifiek onder de hiel. Met deze 
blessure moet zeer omzichtig omgegaan worden. Een horrorscenario bij deze blessure is dat het kan 
uitmonden in een “hielspoor”. Door de voortdurende spanning op de peesplaat kan de slijmbeurs (een 
soort vetkussentje) onder het hielbeen gaan ontsteken. Als daar lang mee doorgelopen wordt gaat dit 
bobbeltje verkalken.  Eén van de meest vervelende hardloopblessures die er bestaat. Voor een 
beginnende fasciitis plantaris is de excentrische kuitoefening met gebogen knie (ook tegen een muur 
of hek) waarschijnlijk een aanrader. Ook is het belangrijk om de peesplaat onder voet te rekken: ga in 
een schredestand staan en laat de hiel van het achterste been zover mogelijk van de grond komen, 
terwijl de voorvoet op de grond blijft (maximale buiging van de voorvoet). Voer de rek op door de knie 
van het achterste been verder naar de grond te drukken.  
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5.4 Een verstuikte enkel 
 
Hoewel je er als trainer alles aan doet om verstuikte enkels te voorkomen, kan het uiteraard toch 
gebeuren dat dit een keer gebeurt tijdens een training. Het eerste wat je op dat moment moet 
vaststellen, is of de loper door kan gaan met de training. Laat achtereenvolgens proberen of hij/zij er 
op kan staan, wandelen, dribbelen en eventueel door kan gaan met hardlopen en de training (met 
enige voorzichtigheid) kan voortzetten. In geval van enige twijfel is het beter om de training te staken. 
Vooral als iemand niet op het been kan staan, is het verstandig om naar de huisartsenpost of de 
Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis te gaan om de enkel te laten onderzoeken.  
 
Uiteraard zorg je als trainer dat je een rekverband en een mobiele telefoon bij je hebt. Als er niet 
doorgetraind kan worden, zorg dan dat iemand begeleidt wordt naar de startplaats van de training of 
naar de huisartsenpost of Spoedeisende Hulp. Een mobiele telefoon is handig om bijvoorbeeld 
vervoer te kunnen regelen en contact te houden met de geblesseerde en een eventuele begeleider.  
 
Als eerste hulp kan men direct de enkel koelen met ijs (wel iets er tussen leggen i.v.m. kans op 
bevriezing van de huid) of koud stromend water gedurende 15 minuten. Later dient er dan een stevige 
zwachtel (rekverband) zonder vette watten aangelegd te worden. Bovendien is het van belang de 
enkel hoog te leggen en deze de eerste twee dagen niet te belasten. Hierna zullen er na voldoende 
rust oefeningen gedaan moeten worden om de enkel weer op kracht te krijgen.  
 
Snel herstellen van een verstuikte enkel kan onder meer met het oefenprogramma van de app 
“Versterk je enkel”. Ook op http://www.sportzorg.nl/sportblessures/blessure-abc/enkel.html#ehbo vind 
je goede informatie over eerste hulp, herstel en oefenstof. Daar vind je ook informatie over het gebruik 
van tape en een enkelbrace. 
 

 
6. Overige hardloopblessures 
 
 
Hieronder ga ik even kort in op andere blessures die redelijk vaak voorkomen of belangrijk zijn om er 
kort iets over te vertellen. 
 

6.1 Hamstringblessures 

 
Het gaat vooral om twee vormen, namelijk het scheurtje dat er plotseling inschiet en de meer 
geleidelijk ontstane stijfheid die meer voorkomt bij lange afstand lopers. Bij een acute spierscheur is 
het nodig om één of twee weken de spier te ontzien, niet hard te lopen en zo mogelijk aangepast te 
trainen, b.v. fietsen en daarna de spier met voorzichtig rekken weer op lengte te brengen. Voor zowel 
de acute als de  geleidelijk ontstane hamstringblessure is het zaak om te zorgen dat de hamstring 
weer versterkt wordt. Het mag zelfs een beetje pijn doen bij de training.  
 

Een oefening die aan populariteit wint is de zogenaamde 
“Nordic curl”, een excentrische hamstringoefening. Bij 
deze oefening (zie plaatje hieronder) laat iemand zich 
langzaam voorover zakken, totdat het te zwaar wordt, om 
zich vervolgens voorover te laten vallen en zich op te 
vangen met de handen. Je kunt de oefening net zo zwaar 
maken als je zelf wilt. De ervaring is dat de oefening al na 
een paar herhalingen verlichting geeft. In het voetbal is 
deze oefening populair, vanwege de vele 
hamstringblessures. Zie 
http://www.youtube.com/watch?v=p1cQWGu5fOg voor 
een filmpje. 
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Een andere oefening is de “brug”, waarbij de heupen 
met twee benen omhoog geduwd worden en dan 
(excentrisch) met één been opgetild weer zakken. 
Verzwaren kan door de voeten verder weg te zetten. 
 
 

 
 
 

 
6.2 Liesblessures 

 
Lopers met een liesblessure die langer dan twee weken duurt direct naar een goede fysio sturen! Net 
als het hielspoor is dit een blessure die heel lang kan gaan duren. 
 

6.3 Scheurtje in de kuit/zweepslag 

 
Als er goed mee om gegaan wordt kan het binnen paar weken weer over zijn. Rust, voorzichtig rekken 
en alternatieve training voor een aantal weken. Zo vlug als het kan, moet er begonnen worden met 
excentrische kuitoefeningen. 
 
 

7. Veiligheid 
 
 
Hardlooptrainers creëren veilige situaties voor hun hardlopers en grijpen in zodra een situatie onveilig 
wordt. 
 

 Hardlopen op het gras. Hardlopen op gras kan onveilig zijn. Soms zijn kuilen en andere 
oneffenheden slecht zichtbaar. Wanneer je kiest om over het gras hard te laten lopen, is 
het verstandig om het parcours eerst (wandelend?) te verkennen. Daarnaast is het 
raadzaam een alternatief aan te bieden voor de hardlopers die liever niet over het gras 
willen hardlopen. 

 Hardlopen op onveilige en ongelijke paden. Wanneer je met een groep gaat hardlopen 
in het bos of in de duinen is het duidelijk dat  dennenappels, boomwortels en andere 
dingen de ondergrond ongelijk kunnen maken. Er zijn ook hardlooptrainers die in het park 
op “onofficiële” paden gaan lopen. Dit soort paden moet je eerst wandelend verkennen en 
daarnaast moet je altijd een veilig alternatief aanbieden zonder dit soort oneffenheden. 
Geef de lopers de keus tussen het minder veilige pad of een veilige route over een officieel 
pad. Naar boven lopen over oneffen ondergrond is overigens minder gevaarlijk dan naar 
beneden lopen. 

 Sneeuw,  ijs en gladheid. Goed gepekelde fietspaden zijn natuurlijk een aanrader, zeker 
voor beginners en minder gevorderde lopers. Lopen in de verse sneeuw is soms mogelijk, 
maar het verstandig om de training aan te passen en de lopers te wijzen op de grotere 
kans op blessures, zoals bijvoorbeeld liesblessures.  

 Regen en kou. Pas op met stilstaan in de kou. Als hardlopers nat zijn of worden, koelen 
ze eerder af. Houd daar rekening mee en pas de (voorbereide) training mogelijk aan als 
dat nodig is. Houd vooral veel tempo in de training! 

 Hardlopen in het donker. Als het donker is gaan hardlopers er vanuit dat er getraind 
wordt op verlichte paden. Als trainer kun je dus niet zomaar gaan hardlopen op plaatsen 
waar onvoldoende verlichting is. Zie toe op de zichtbaarheid van de lopers en dring er op 
aan dat ze reflecterende kleding of hesjes dragen en gebruik maken van fietsverlichting of 
speciale armbanden met verlichting.  

 Hardlopen en verkeer. Er is discussie of er rechts of links moet worden gelopen op de 
openbare weg. Dat is niet in alle gevallen een uitgemaakte zaak. Volgens een tekst met 
een advies van Veilig Verkeer Nederland op de website van de atletiekunie 
(http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=427) is er ook geen regelgeving over. Kort 
samengevat komt het advies op het volgende neer. Het gaat er om dat het verschil in 
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snelheid groter is als tegen het verkeer in gelopen wordt en er dan minder tijd is om uit te 
wijken, wat gevaar oplevert voor zowel de loper(s) als het verkeer dat ze tegemoet komt. 
Op fietspaden is het daarom verstandig om rechts te lopen. Als je alleen traint op een weg 
waar auto’s rijden kun je ervoor kiezen om links te lopen omdat je dan het tegemoet 
komend verkeer beter kunt zien. Als de groep aaneengesloten is en goed zichtbaar, is het 
wellicht beter om rechts te houden. Op verlaten polderweg kan het verstandig zijn om links 
te lopen en het verkeer tegemoet te lopen, vooral als er alleen gelopen wordt of de groep 
tijdens het lopen van intervallen uit elkaar valt. 

 
 

8. Terug komen na een blessure 
 
 
Blessures komen vaak voort uit zwaktes in de strekketen. De oefeningen die gedaan zijn om van de 
blessure te revalideren zijn in de regel dan ook gericht op het versterken van die zwaktes. Als de 
blessure dusdanig hersteld is, dat er weer meer gericht getraind kan worden, wil dat niet zeggen dat 
het probleem al helemaal opgelost is. Daarom is het aan te raden om door te gaan met de revalidatie-
oefeningen, totdat het niveau van voor de blessure weer is bereikt.  
 
Een zeer effectief en eenvoudig uit te leggen opbouwschema voor gevorderde lopers om weer te 
gaan hardlopen gaat als volgt: 
 
Eerste training 6 X 1’, P=1’ wandelen,  
tweede training 8 X 1’, idem, 
derde training 10 X 1’, idem, 
vierde training  6 X 2’, idem, 
vijfde training 8 X 2’, idem, 
en zo verder tot en met 10 X 5’ met nog steeds een minuut wandelpauze. 
 
Deze trainingen moeten steeds onderbroken worden met minimaal één dag niet hardlopen. Na 10 X 5’ 
kan verder dit uitgebouwd worden naar een duurloop via b.v. 3 à 4 X 10’, 2  à  3 X 15’, 30’ rustig 
draven. Uitbouwen naar een intervaltraining via bijvoorbeeld: 10’ inlopen, 10 X 1’ in zone 3, P=1’ 
wandelen, 10’ uitlopen. 
 
Bij dit opbouwschema is het van belang, dat beheerst wordt gelopen. In het begin moet het echt rustig 
joggen zijn en langzamerhand kan de snelheid opgevoerd worden naar zone 2 of zelfs zone 3. Alles 
op geleide van de reactie. Bij teveel reactie één of meer stappen terug in het schema.  
 
Naast hardlopen is het belangrijk dat lopers aan krachttraining doen om de belastbaarheid te 
vergroten. Als een loper geblesseerd is, is dat een goed moment om daarmee te beginnen. Denk 
daarbij aan allerlei vormen van fitness. 
 
Bij beginners kun je er voor kiezen om het schema opnieuw te beginnen. Voor beginners geldt 
uiteraard dat ze alles in zone 1 lopen.. 
 
 

9. Acute situaties 
 
 
Eigenlijk valt het belangrijkste omtrent veiligheid tijdens je training samen te vatten in één regel:  
 

Zorg dat je een mobiele telefoon bij je hebt! 
 
Wat belangrijk is, is dat je wanneer er een noodsituatie optreedt zonder twijfelen 112 belt. Liever een 
keer te vaak ten onrechte een ambulance laten komen, dan één keer onterecht niet. Een trainer heeft 
vaak geen medische achtergrond, maar moet soms in acute situaties medische beslissingen nemen. 
Een stappenplan in dergelijke situaties is dan ook onontbeerlijk. 
Het Rode Kruis heeft een EHBO app ontwikkeld, die je kan helpen in dit soort situaties. Zie 
http://www.rodekruis.nl/eerste-hulp/paginas/ehbo-app.aspx. 
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Acute hardloopblessures (breuken, spierscheuringen, peesruptuur, verstuiking) kunnen ernstig zijn, 
maar zijn vrijwel nooit levensbedreigend. In zulke gevallen ben je er als trainer verantwoordelijk voor 
dat een loper op een veilige manier naar huis of zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde 
huisartsenpost of Spoedeisende hulp kan komen. Zorg dus dat je weet wat het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis is als je training geeft.  

 
9.1 Noodsituatie 

 
Een noodsituatie bestaat wanneer de ademhaling en/of bloedcirculatie van een loper bedreigd is. Als 
dit lang genoeg duurt, kan een loper het bewustzijn verliezen. Veelal zullen er symptomen zijn voordat 
een loper het bewustzijn verliest, maar soms gebeurt dit zonder enige voorafgaande symptomen.  
 
Als een loper niet meer bij bewustzijn is, laat dan een loper uit de groep 112 bellen. Ondertussen 
controleer je of er nog een ademhaling is. Indien dit niet het geval is, start je een reanimatie. Meldt 
aan 112 duidelijk dat het om een reanimatie gaat! Zij zullen dan meer ambulances en tevens politie en 
brandweer inschakelen. Als er nog wel een ademhaling is, kun je daarnaast weinig anders doen dan 
iemand in stabiele zijligging leggen en zorgen dat de luchtweg vrij is en blijft. Het is zeer nuttig een 
reanimatie en EHBO cursus te volgen om deze vaardigheden aan te leren. 
 
Zorg er wel voor dat je duidelijk kunt uitleggen waar je je in een park bevindt of stuur een helder type 
uit de groep naar een plek, waarvandaan hij de ambulance kan begeleiden naar de plaats des onheils. 
 
Probeer je aan te wennen je lopers te vragen of ze gezondheidsproblemen hebben. Dit kan eventueel 
met behulp van een vragenlijst voorafgaand aan de eerste training. Indien er dan een noodsituatie 
optreedt kun je de hulpdiensten van dienst zijn door deze achtergrond te vermelden. Een 
bewustzijnsverlies van iemand met epilepsie ten opzichte van iemand met hartproblemen heeft 
namelijk verschillende risico’s en behandelingen. 
 

9.2 EHBO cursus 

 
Iedereen, met of zonder trainers- of EHBO-diploma, mag in Nederland hardlooptraining geven. Of je 
nu wel of geen EHBO-cursus hebt gedaan, het is belangrijk dat je op een goede manier kunt handelen 
als er eerste hulp nodig is. Voor jezelf moet je bepalen of en in welke mate jij je wil scholen in het 
geven van EHBO.  
 
Een handzaam en informatief boekje over eerste hulp bij sport:  
http://www.sportzorg.nl/_asset/_public/Files/121010_sportblessurevrij_150.pdf.  
 

9.3 Reanimatie cursus en AED-instructie 

 
Net zomin als het hebben van een EHBO-diploma, ben je als trainer verplicht te kunnen reanimeren.  
Toch raden wij iedereen aan een reanimatiecursus te volgen, inclusief AED instructie. De hartstichting 
heeft ook een reanimatie app ontwikkeld. https://www.hartstichting.nl/doe-mee/apps. Meer informatie 
over het belang van reanimeren kun je lezen op de site van de hartstichting:  
http://www.hartstichting.nl/. Vraag je voorafgaand aan de training ook altijd af waar een AED in de 
buurt beschikbaar is. Denk hierbij aan sportvelden, stations, supermarkten, grote bedrijven en politie- 
en brandweer kazernes en aan openingstijden. 
 

9.4 EHBO bij spierverrekkingen en verstuikingen 

 
Het aanbrengen van een rekverband in het geval van een enkelverzwikking of een spierblessure is 
niet heel erg lastig. Probeer het maar eens om je eigen enkel/hamstring/kuit. Een rekverband geeft 
steun. Bij spierverrekkingen beweegt door het rekverband de getroffen spier minder en doet daarom 
minder pijn. Het aanbrengen van het rekverband kan ook de interne bloeding (veroorzaakt door een 
spierscheuring) verminderen. Er kan niet doorgetraind worden wanneer iemand een spier verrekt of 
scheurt. Wandelen kan soms wel.  
 
Spierverrekkingen of zweepslagen komen vooral voor in de kuiten of in de hamstrings tijdens 
hardlooptrainingen. Hieronder een aantal mogelijke oorzaken van acute spierblessures. 
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Kuiten:  

 Niet goed opgewarmd bij intensieve loopscholingsoefeningen, zoals skippings. 

 Als er nog spierpijn in de kuiten aanwezig is van een recent gelopen wedstrijd. 

 Doortrainen met stijve kuiten. 

 Te koude spieren, bijvoorbeeld door onvoldoende kleding 

 Onvoldoende spierkracht. 
 
Hamstrings: 

 Tijdens aanzetten bij versnellingen of intensieve tempo’s en daarvoor onvoldoende 
opgewarmd zijn. 

 Lopen op hoge snelheid door rul zand op het strand of een klim door rul zand. 

 Lopen op hoge snelheid bij koud en regenachtig weer. 

 Te koude spieren, bijvoorbeeld door onvoldoende kleding 

 Onvoldoende spierkracht. 
 
 

9.5 Groep of slachtoffer? 

 
We geven het volgende advies wanneer de trainer moet kiezen tussen het verzorgen van een patient 
of het geven van training aan de groep in geval van een acute situatie 

 
1. Wanneer de ‘patiënt’ naar het oordeel van de trainer en de deelnemer in staat is om zonder 

extra gezondheidsrisico zelf naar huis te gaan, dan kan de trainer daartoe besluiten. 
2. Wanneer een hardloper van de groep zich blesseert en niet meer in staat is om op eigen 

gelegenheid naar huis te gaan of naar het ziekenhuis te gaan, begeleidt de trainer de ‘patiënt’ 
naar het startpunt van de training, naar huis of naar het ziekenhuis.  

3. Het zou kunnen zijn dat er iemand in de groep aanwezig die een medische achtergrond heeft 
of waarvan de trainer vindt dat hij/zij beter geschikt is om de ‘patient’ te begeleiden. In dat 
geval kan de trainer deze persoon natuurlijk inschakelen. 

4. Zo nodig regelt de trainer geschikt vervoer naar de juiste bestemming.  
5. Geef eventueel de groep een opdracht en laat ze zich enige tijd later bij je melden op een van 

tevoren afgesproken plek. 
 
 

10. Blessurepreventie bij beginners. 
 
 
Beginnende hardlopers zijn extra kwetsbaar voor blessures en minder belastbaar dan gevorderde 
lopers. Hieronder een opsomming van aspecten waar je als trainer rekening mee moet houden. 
 

 Pijn bij beginners is niet normaal! Sommige trainers denken dat het normaal is dat 
beginnende lopers altijd wel wat pijntjes hebben. Net als bij gevorderde lopers betekent dat, 
dat er te veel of te hard getraind is.  

 De meeste blessures treden op in de 2
e
 en 3

e
 week. Het is dan ook niet verkeerd om echte 

beginners tijdens de eerste weken maar 1 X per week te laten trainen en dat daarna rustig uit 
te bouwen naar 2 X per week.   

 Dring er op aan dat er tijdens de kern gepraat wordt! Het belangrijkste leerdoel voor 
beginnende lopers is hardlopen in rustig praattempo (zone 1) met een hoge pasfrequentie. 
Vertel ze dat toplopers 80% van hun training in praattempo lopen. Vertel ze dat ze alleen zo 
het doel van 20’-25’ aaneengesloten hardlopen kunnen halen.  

 Iedereen in eigen tempo. Schenk bij het begin van de kern vooral aandacht aan de 
langzaamste lopers, door naast ze te gaan lopen, een praatje met ze te maken en ze te 
complimenteren met het goede looptempo. Laat, om de groep bij elkaar te krijgen in de 
pauzes de snellere lopers teruglopen (“stofzuigen”). Een organisatie die helpt is om 
halverwege iedereen om te laten draaien met als doel om precies op het startpunt uit te 
komen. 
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 Loopscholing. Veel loopscholingsvormen, zoals skippings, kaatsen en intensieve 
sprongvormen zijn te belastend voor beginners. Een betere vorm van techniektraining voor 
beginners is om de lopers korte stukjes te laten draven met verschillende techniekaccenten, 
bijvoorbeeld “goed opgestrekt”, “til je hakken iets meer op”, correcte armbeweging, 
enzovoorts. In het trainershandboek Start to Run staan goede suggesties. 

 Bied tijdens de training preventieve oefenstof aan. Je kunt na het inlopen of tijdens de 
cooling down oefeningen aanbieden met een duidelijk preventief karakter. Vertel bij die 
oefeningen welke blessures er mee worden voorkomen. Denk daarbij aan correct uitgevoerde 
balansoefeningen en oefeningen voor het versterken van de bovenbeenspieren die gebruikt 
worden bij knieklachten en aan excentrische oefeningen voor de kuiten (zie de oefeningen in 
hoofdstuk 3 t/m 6).  

 Enkelverstuikingen komen veel voor bij beginners. Zorg er daarom voor dat er getraind 
wordt op een zo gelijk mogelijke ondergrond. Wees voorzichtig met grasvelden met kuilen. 
Besteed aandacht aan versterkende oefeningen voor enkels (zie par. 5.4). Tip: 
voetgymnastiek en balansoefeningen op blote voeten in de verspringbak of op een 
paardenpad. 

 Terugkomen na een blessure. Bij beginners kun je er voor kiezen om het schema opnieuw 
te beginnen. Denk goed na over hoe je dat  organiseert. 

 

 
11. Kan iedereen zomaar beginnen met hardlopen 
 
 
Is iemand gezond, jonger dan 35 jaar en zijn er geen hart- en vaatziekten in de familie, dan kan 
iemand rustig beginnen met hardlopen. Is iemand  ouder dan 35 jaar en heeft langere tijd niet meer 
aan sport gedaan, of risicofactoren heeft voor hart- en vaatziekten  dan is het verstandig om aan te 
dringen op een sportmedisch onderzoek (kijk voor informatie op http://www.sportzorg.nl/onderzoek-en-
keuring/ ). Een mogelijkheid is ook om lopers, ongeacht de leeftijd, voorafgaand aan de eerste training 
een vragenlijst te laten invullen over mogelijke medische problemen en risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten. 
 
Heeft iemand een fors overgewicht (BMI > 27,5 < 30) dan is het verstandig om te beginnen met 
andere, minder belastende sportieve activiteiten voor een periode van 2 tot 3 maanden (voor het 
berekenen van uw BMI gaat u naar: http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-gewicht.aspx). Wandelen, 
fietsen en zwemmen zijn goede sporten die minder belastend zijn. Hierna kan iemand voorzichtig 
beginnen met hardlopen. 
 
Heeft iemand een BMI van 30 of meer of een chronische ziekte of aandoening heeft, dan is het 
raadzaam om sportmedisch advies te vragen voordat begonnen wordt met sporten. Ook als iemand 
klachten heeft (of in het verleden heeft gehad) van de rug of de onderste ledematen dan is het 
verstandig om een sportmedisch advies in te winnen. Een sportmedisch advies komt voort uit een 
sportmedisch onderzoek dat wordt verricht door een sportarts op een sportmedische instelling. 
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12. Korte opsomming van de blessurepreventieve oefenstof 
  
 
Er zijn vooral twee manieren van trainen die blessurepreventief zijn en waarmee (beginnende) 
blessures kunnen worden verholpen: 
 

 Excentrisch trainen: een vorm van krachttraining waarbij een spier kracht levert terwijl hij 
langer wordt en daarmee een beweging tegenhoudt. Excentrische oefeningen zijn de 
oefeningen voor kuit- en achillespeesblessures, , de oefening tegen lopersknie, de Nordic Curl 
en de afstapoefening voor knieblessures. 

 Neuromusculair trainen: met extra aandacht voor een goede uitvoering trainen van balans 
en kracht. Bij knieblessures bijvoorbeeld balansoefeningen en kleine kniebuigingen waarbij er 
op gelet wordt dat de knie in één lijn blijft tussen heup en voet. 

 
Als je deze principes goed begrijpt, ben je in staat om ook allerlei variaties op de oefenstof te 
bedenken: 
 
 
Onderbeen: 

 Excentrische kuitoefening  (gestrekt en gebogen been), klassiek Alfredson, op de trap 
tweebenig, tegen laag steunpunt/hek. 

 Voet optillen (voorzichtig bij shinsplint) en voorste scheenbeenspier (tibialis anterior) 20 tellen 
aanspannen. 

 
Fasciitis plantaris: 

 Excentrisch trainen peesplaat onder de voet 

 Rekoefening peesplaat onder de voet 

 Balletje onder voet rollen, warme fles,,…) 
 
Rek- (excentrische) oefeningen voor lopersknie: 

 In rugligging te rekken been gestrekt omhoog vasthouden met b.v. riem/shirtje  en langzaam 
naar de grond laten zakken. 

 Staand, geblesseerde (rechter) been achter gekruist,  opstrekken (naar links) gevolgd door 
uitstrekken handen boven hoofd. 

 
Hamstring: 

 Tweetallen, voorover vallen vanuit op knieën “staan” (Nordic Curl). Let op zware oefeningen, 
moet goed voelen, anders niet doen. Dring aan op vlug laten vallen. 

 Eénbenig laten zakken vanuit brug 

 Voorovergebogen met gebogen knieën en enkels vastgehouden, knieën opstrekken 
 
Standaardoefeningen voor de knieën:  

 2 à 3 X 15-30 tellen op één been afwisselend beide benen (met en zonder ogen dicht) 

 10-20 éénbenige squatjes afwisselend beide benen (let op knee-in!) 

 10-20 uitvalspassen (let op knee-in!) afwisselend beide benen 

 20 kleine sprongetjes op één been (eventueel eerst tweebenig of van het ene been op het 
andere) afwisselend beide benen. 

 Quadriceps rekken (staand, liggend, vanuit schredestand)  

 Speelse vormen: op één been staand elkaar omver duwen, balletjes/hoedjes over gooien  
 
Oefeningen voor de enkels (zie filmpjes “warming-up”  Start to Run site en “Versterk je enkel” app): 

 3 X 15-20 tellen op één been afwisselend beide benen (met en zonder ogen dicht) 

 Naar rennershouding en terug 10-20 herhalingen per been (met ogen dicht) 

 10-20 éénbenige squatjes afwisselend beide benen 

 10-20 X gekruiste beenzwaai 

 speelse vormen: zie standaardoefeningen knie. 

 wandelen als therapie: voorzichtig uitbouwen, b.v. eerst 10’, …. 
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Patello femuraal pijnsyndroom: 

 Standaardoefeningen voor knieën  

 Excentrische afstapoefening 10 herhalingen 

 Patella bandje of tape over patellapees als symptoombestrijding (N.B. het is geen oplossing!) 
 
Rug:  

 In rugligging één been naar de borst trekken om en om 15-20 tellen vasthouden. 

 In rugligging benen gehoekt afwisselend naar links en naar rechts laten vallen (20X) 

 In rugligging re-been gehoekt (voet tegen li-knie) naar de grond t(rekken), re-schouder aan de 
grond houden om en om 15-20 tellen vasthouden. 

 In rugligging als een balletje over je rug rollen (20X) 

 Cobra: in buikligging handen onder de schouders plaatsen en langzaam borst van de grond 
opdrukken (10X) 

 
Core stability:  

 Brug, plank, oblique plank met variaties (goede oefeningen, maar overgewaardeerd?) 

 Voorover hellend en goed opgestrekt schuin met schouders tegen handen partner tweetal (of 
tafel) leunen(Chi-oefening). 

 Staande vormen en loopscholingsoefeningen met een accent op core-stabilty zijn belangrijk 
voor toepassen. 

 
Links: 
 
https://www.youtube.com en zoek op “blessurepreventie voor hardlopers”.  
 
https://www.youtube.com en zoek op “versterk je enkel”. 
 
https://www.youtube.com/user/voorkomblessures 
 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/user/voorkomblessures
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Bronnen en verantwoording 
 
In dit document is informatie verwerkt die vooral ontleend is aan de cursusmap van de opleiding tot 
hardlooptrainer BLT3, zoals die gegeven wordt door Dave Baars (Runningholland.nl) en Wim Schoots 
(atletiekvereniging Phanos). De hier verwerkte originele teksten zijn daarvoor geschreven door Wim 
Schoots, Dave Baars en Michiel Hulleman 
 
Overbelastingsblessures in de sport, een verkenning Consument en Veiligheid, interne notitie. Wim 
Schoots, Ingrid Vriend (Consument en Veiligheid), met bijdrage van Janine Stubbe, TNO 16 februari 
2011. 
 
The effectiveness of exercise interventions to prevent sport-injuries: a systematic review and meta-
analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med published online October 7, 2013 
Jeppe Bo Lauersen, Ditte Marie Bertelsen and Lars Bo Andersen. 
 
De “pijnschaal”,  is afkomstig uit de KTS-tekst voor beginnende hardlopers. De quote dat 
schoenadvies niet helpt is afkomstig uit de KTS-tekst voor beginnende hardlopers. De tekst “kan 
iedereen beginnen met hardlopen is een bewerking van de KTS-tekst voor beginnende hardlopers. 
Het Kennis Transfersysteem (KTS) van de Vereniging voor Sportgeneeskunde is een systeem waarbij 
experts geraadpleegd worden over blessures. 
 
Sommige gedeelten zijn aangevuld met teksten uit het trainershandboek “Start to Run”. Zoals b.v. de 
tekst over het blessuregesprek. 
 
Beschrijving van oefeningen en de bijbehorende plaatjes voor onder meer lopersknie zijn afkomstig 
van www.mtchuizen.com/. 
 
De tekst over “rechts of links” lopen is gebaseerd op een advies van Veilig Verkeer Nederland dat te 
vinden is op de site van de atletiekunie: http://www.atletiekunie.nl/. 
 
Het document sluit zoveel mogelijk aan bij de sportmedische competenties van een trainer-coach op 
niveau 3 van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS). Zie http://www.nocnsf.nl/academie-voor-
sportkader/.  
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