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Van blessure naar herstel 

“ Wat gebeurt er in de tussentijd?”

Gastdocenten

 Wim Wildeman

 Bennie Theunissen



Intermezzo:

 Welke weg wordt er bewandeld 

na het oplopen van een 

beschadiging aan ons lichaam?

 Wat doet ons lichaam zelf?

 Wat is de toegevoegde waarde 

van een hulpverlener?

 Wat verwacht ik van de 

hulpverlener?

 Wat zijn daarbij de benodigde 

ingrediënten?



Dit zien we,

 En nu?



Waar hebben we mee van doen? 



Als eerste kunnen we?

Eerste hulp verlenen

EHBSO

En

Handelen volgens de enkelregistratiekaart





Indeling enkel fracturen



INTERMEZZO: MOETEN WE KOELEN?
RICHTLIJN

ACUUT LATERAAL ENKELBANDLETSEL

Mandaterende Verenigingen / Instanties:

 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

 Nederlands Genootschap voor Sportmassage

 Nederlands Huisartsen Genootschap

 Nederlandse Orthopedische Vereniging

 Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

 Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

 Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg

 Nederlandse Vereniging voor Radiologie

 Nederlandse Vereniging voor Traumatologie

 Stichting Patiënten belangen Orthopedie

 Vereniging voor Sportgeneeskunde



Hoofdstuk 6.1

IJs en compressie in de ontstekingsfase na acuut enkelletsel 

overwegingen 

 In de acute fase wordt vaak de zogenaamde RICE regel toegepast (Rest, 

Ice, Compression, Elevation). Ondanks het gebrek aan bewijs voor een 

snellere revalidatie is de werkgroep van mening dat de combinatie van 

de verschillende maatregelen zinvol lijkt voor het welbevinden van de 

patiënt in de zin van initiële vermindering van de pijn. Het is 

gebruikelijk om gedurende de eerste vier tot vijf uur na het acuut 

enkelbandletsel in periodes van 15 tot 20 minuten te koelen met koud 

stromend water of ijs in een handdoek gewikkeld. 

 Aanbeveling De werkgroep is van mening dat het gebruik van ijs en 

compressie, in combinatie met rust en elevatie, zinvol is in de acute 

fase van lateraal enkelbandletsel ter bevordering van het welbevinden 

van de patiënt. 



Wondgenezing kent drie fasen;

 Ontstekingsfase

 Proliferatie- en productiefase

 Organisatiefase

 Voor een beter begrip van de genezingsprocessen bij 

patiënten en voor een optimale behandeling en begeleiding 

van diverse aandoeningen is kennis van dit proces 

onmisbaar.



Het is als het bouwen van een huis;

 Welk huis moet 

het worden?

 Is de plek goed 

bereikbaar 

middels goede 

toegangswegen?

 Zijn alle 

nutsvoorzieningen 

voorhanden?



Onze casus:

 Verstuiking van de enkel. Géén huidbeschadiging.

 De gewrichtjes zijn aangedaan.

 Wat opvalt is dat het enkelgewricht vrijwel onmiddellijk rood en dik 

wordt en na een paar minuten warm aanvoelt.

 In de loop van de dag spreidt de zwelling zich nog verder in de omgeving 

uit.

 Het meest hinderlijke is de pijn, waardoor de schoen niet meer goed aan 

kan.

 Na twee dagen; De omgeving  lichtelijk blauwe verkleuring.

 Er is blijkbaar weefselschade en er is een bloeding opgetreden. 

 Vrijwel altijd doen gewrichtskapsel en collaterale bandstructuren mee 

in het letsel.



Bij beschading van weefsel:

 Er treedt bloeding op 

(1)

 Weefselcellen worden 

verscheurd (2)

 Bij open wonden 

treedt infectie op met 

bacteriën (3)



Weefselschade

 (1) Alarmcellen treden uit 

de beschadigde cellen en 

de bloedbaan (2)

 Zij activeren de 

ontstekingsreactie en 

starten de migratie van 

cellen uit de bloedbaan en 

omgeving (3).



De Romein Celsus schreef al:

 Notae vero inflammationis sunt quatuor; rubor et tumor 
cum calora et dolore

 Er zijn vier tekenen van een ontsteking:

 Roodheid, (rubor)

 Zwelling, (tumor)

 Warmte, (calor)

 Pijn, (dolor)

 De ontstekingsreactie met zwelling en pijn hindert de bewegingen. 
Aangeduid met het begrip functio laesa (gestoorde functie)

 Dit klassieke beeld is het gevolg van de weefselreacties in het 
wondgebied.

 De vraag is dan ook: Waarop berusten die verschijnselen maar 
vooral, waarvoor dienen ze?



Twee acties zijn 

direct noodzakelijk

 A-stolling

 B- zwelling

 De ontstekingsreactie is acuut 
en volgt een vast patroon.

 Het resultaat is het stoppen van de 
bloeding uit de beschadigde vaten en 
verwijding van de intacte bloedvaten in 
de omgeving. Het doel is vocht en witte 
bloedcellen (granulocyten) in de wond te 
brengen. Mocht er een infectie zijn, dan 
binden die witte bloedcellen daar direct 
de strijd mee aan. Maar, ons enkelletsel 
heeft geen open wond.



Wondgenezing fases

Fase processen effect doelen 

Ontstekingsfase: - toename permea- - oedeem - reinigen van het 
- vasculaire reactie   biliteit capillairen - toename van de   wondgebied 
- cellulaire reactie - vasodilatatie   lymfestroom - activeren van cellen 

 - infiltratie witte - afbraak van weefsel-   voor de reparatie 
   bloedcellen   resten  
 
Proliferatiefase: - toename van het - granulatieweefsel in - infrastructuur voor de 
- infiltratie, toename   aantal cellen met   het wondgebied   productiefase 
  van fibroblasten   productiecapaciteit 
- groei angioblasten - vorming van capillair 
   netwerk 
 
Wondcontractie: - ordening en contrac - wondcontractie - verkleinen van het 
myofibroblasten   tie van myofibroblas-    wondgebied 
   ten op geleide van 
   spanningen 



Wondgenezing fases

Fase processen effect doelen 

Productiefase: - structuurvorming op - door functionele - herstel van de weef- 
productie van   geleide van mechani-   spanningen ontstaat   selcontinuïteit 
collageen en   sche en piëzo-elektri-   een geordend litteken - vorminductie op ge- 
proteoglycanen   sche informatie    leide van de functie 
 
Organisatiefase - versterking van het  - rood litteken wordt - toename belastbaar- 
herstel van de weef-   bindweefsel op ge-   wit   heid weefsel (na een 
selkenmerken   leide van de functie - eventuele remodelle-   goede productiefase 
 - ingroei van zenuw-   ring afhankelijk van   is deze fase relatief 
   vezels   het resultaat van de    kort en valt samen 
 - reorganisatie van het   productiefase   met de integratiefase, 
   vaatbed    na een afunctionele 
 - sterke afname van    productiefase dient 
    het aantal fibroblas-    er veel te worden 
   ten    geremodelleerd) 
 - terug naar normale 
   turnover rate 



Wondgenezing fases

Fase processen effect doelen 

Integratiefase: - de nieuwe structuur - herstel van functio- - optimaal gebruik van 
herstel van de senso-   wordt geregeld in   nele stabiliteit: stabi-   de herstelde struc- 
motorische relaties   het centrale zenuw-   lisering is mogelijk   tuur (bij veel remodel- 
   stelsel   op basis van perifere   lering is voortdurende 
 - verwerken van peri-   informatie   aanpassing van senso- 
   fere informatie in het    motorische sturing 
   centrale zenuwstelsel    noodzakelijk; het gevolg is 
     langdurige functionele 
     instabiliteit en kans 
     op een recidief) 



Klinisch redeneren:



Welke weefselstructuren kunnen pijnklachten geven?



Functieonderzoek

Ontwikkeld door dr. Gyriax (orthopeed)

Daardoor wereldwijd hetzelfde.

Volgorde; Geeft inzicht;

actief                        algehele indruk

passief                           gewricht

weerstand                        spieren



Wat kunnen wij betekenen?
 Acute fase: 

 Koelen

 En verder;

 Ottawa ankle rules en score De Bie

 Manuele lymfedrainage (twee uurtjes na het trauma mee starten)

 Na een week is de productie van collageen goed op gang gekomen en 

deze fase duurt drie tot vier weken. Het pasgevormde littekenweefsel is 

nog niet sterk genoeg en daarom is bij belasting voorzichtigheid 

geboden.

 Nieuwe vaatjes zijn in 2 á 3 dagen een feit en zorgen voor de circulatie immers is 

zuurstof essentieel voor reparatie (zuurgraad)

 Littekenweefsel wordt in de eerste maand steeds meer aangepast aan de 

trekrichting van de mechanische belastingen die er gaandeweg weer op gaan 

inwerken. Na zes tot tien weken heeft een ligament- of huidlitteken vaak al de 

helft van zijn treksterkte herwonnen en is het moeilijk therapeutisch 

beïnvloedbaar wanneer er bewegingsbeperking is opgetreden! 



De eerste weken:

 Dan gaat het vooral om het onderhouden of herkrijgen van de 

bewegingsuitslagen en licht belast bewegen.

 De treksterkte van bindweefsel is na twee tot drie weken hooguit 20% 

van de oorspronkelijke waarde en wordt in de volgende zes tot twaalf 

maanden steeds groter.

 Vooropgesteld dat het functioneel belast wordt blijven de fibroblasten in 

een litteken, tijdens de remodelleringsfase of reorganisatiefase, actief 

doorgaan met structureren waardoor het nieuwgevormde bindweefsel 

steeds meer gaat lijken op de oorspronkelijke structuur.



De start:

 Het voorkomen van verklevingen is 
een belangrijk punt van aandacht.

 In de week na de ontstekingsfase 
dient daarmee te worden gestart.

 Het is dan ook van het grootste 
belang dat een zich vormend 
litteken in een vroeg stadium door 
functionele bewegingen wordt 
belast.

 Herstellende kapsels, ligamenten 
en pezen zijn gebaat bij vroegtijdig 
functioneel oefenen.

 Het ontbreken van prikkels tijdens 
het herstel leidt tot een zwak 
litteken met volledig willekeurig 
georiënteerde collagene fibrillen



Kenmerkend voor de behandeling van adhesies kunnen zijn:

■ Verbreken cross-links, door tijdelijke overbelasting (training), 
rekkingsoefeningen of frictiebehandeling

■ Blijven bewegen (dagelijks meermalen oefenen!!), rust leidt immers tot meer 
verkleving en zelfs ‘verbindweefseling’.

■ Zorg dat de onderlinge structuren blijven bewegen, gerichte gedoseerde 
oefeningen, vibratietraining.

■ Zorg dat niet opnieuw verklevingen ontstaan, dus niet in ‘verkorte’ toestand 
brengen ■ indien mogelijk: continue passieve beweging (CPM: vaak alleen in 
ziekenhuis omgeving mogelijk)

■ Zorg voor goede doorbloeding; gerichte oefeningen, ijsen, massage, 
fysiotherapeutische apparatuur (zoals ultrageluid, of stroomtherapie)

■ Eventueel antiflogistische behandeling (medicatie, zalfjes, ijsen)

■ Gedoseerd opvoeren (trainings-) belasting

■ Bij voorkeur een tape/bandage, brace of elastische steunkous 
(compressiekous) om schuddingen en trekkrachten aan de fascies te 
verminderen

■ Bij tendinose i.c.m. verkleving, accent op excentrische oefeningen



Wat kunnen wij verder nog met:

 Bandageren / tapen?



 Via reflexmechanismen op spinaal (ruggenmerg) niveau en in de 

hersenen wordt de noodzakelijke contraregulatie in de vorm van 

gewricht– of spierprotectie tijdig gestuurd. De bandage/tape 

constructie neemt deze beschermmechanismen over en ondersteunt 

ze zowel passief als actief.



Proprioceptie is de bewuste en onbewuste verwerking van afferente (toevoerende) informatie over 

de gewrichtsstand, -beweging en – kracht door het centrale zenuwstelsel (CZS). Deze 

beïnvloeding van de motoriek draagt wezenlijk bij aan de bescherming (actief) van de gewrichten 

en spieren bij belasting ervan. 

De mechanosensoren in de huid (druk- en trekreceptoren) leiden elke beweging van de huid 

verder (1), op dezelfde manier geven de sensoren in de spieren (2) en in de pees (3) 

(peesspoeltjes) informatie over wijzingen van de gewrichtsstand. Via reflexmechanismen op 

spinaal niveau (ruggenmerg) en in de hersenen wordt de noodzakelijke contraregulatie in de 

vorm van gewrichts- of spierprotectie tijdig gestuurd. 

De bandage/tape constructie neemt deze beschermmechanismen over en ondersteunt ze zowel 

passief als actief



BEVEILIGINGEN reflexmatig

 SPIERSPOELTJE

 registreert spierlengte

 intrafusale vezels in kapsel spierspoeltje

 spoeltje wordt gerekt → impuls naar ruggenmerg → spier trekt 

enigszins samen



BEVEILIGINGEN reflexmatig

GOLGI-RECEPTOR

 in pezen

 registreert rek die spier op 

pees geeft

 belangrijke rol bij dosering 

van kracht

 mogelijk rek te groot →

spier ontspant enigszins



MYOTATISCHE REFLEX

spiereigen reflex

 balans wordt verstoord

 spier wordt gerekt → intrafusale vezels ook

 prikkels naar ruggenmerg

 motorische eenheden van dezelfde spier worden geactiveerd

 spier trekt samen →

 houding wordt gecorrigeerd



Belangrijke regels bij bandageren/tapen:

• Het aanbrengen mag nooit een automatisme worden

• Kennis van de anatomische structuren is een must. Het aanbrengen is afhankelijk van

de structuren. Vóór aanvang een gedegen functie onderzoek uitvoeren en goed

palperen. (bv doorbloedingssituatie, verloop spier en vorm)

• Elke bandage/tape constructie is individueel. Mensen verschillen. Een goede

communicatie en feedback met de cliënt is onontbeerlijk.

• Voorafgaand aan het bandageren/tapen dient een gedegen onderzoek te hebben

plaatsgevonden.

(Klinisch Redeneren. Van A-namnese naar B-ehandelen)

• Nooit een bandage/tape constructie aanbrengen zonder grondige kennis van de

aandoening of blessure.

• Materiaal kennis is een vereiste.

• Het aanbrengen van de verschillende bandage/tape constructies vereist veel oefening en

training en er dient rekening gehouden te worden met alle individuele behoeften bij

blessures.



Gewrichtspositie bij het aanleggen van een tape/bandage constructie en 

de neutraal- nulmethode.

De volgende  aandachtspunten zijn daarbij van groot belang;

1 De constructie moet aangepast worden aan de individuele eigenschappen 

van een gewricht (grootte, vorm, beweeglijkheid, afwijkingen etc.)

2 Vooraf dient er een bewegingscontrole te hebben plaats gevonden. Welke 

bewegingsrichting moet worden ingeperkt dan wel gestabiliseerd? In de regel 

houdt de cliënt de uitgangshouding actief aan. Soms is een passieve 

ondersteuning van de uitgangshouding aan te bevelen hetzij handmatig of 

met een hulpmiddel.

3 Het enkelgewricht (als voorbeeld) wordt actief in positie gehouden. Indien 

mogelijk moet het gewricht in een middenpositie worden gehouden of worden 

ondersteund. Een uitzondering vormt een bewegingsbeperking door pijn of 

zwelling van de achillespees constructie.



Gewrichtspositie bij het aanleggen van een tape/bandage constructie en 
de neutraal- nulmethode.

De volgende  aandachtspunten zijn daarbij van groot belang vervolg;

4 Tijdens het aanleggen van de constructie telkens de uitgangshouding 
blijven controleren en eventueel corrigeren. De gewrichtshouding moet tijdens 
het bandageren/tapen stabiel gehouden worden en als het bandageren/tapen 
lang duurt is dat niet altijd mogelijk voor de sporter (cliënt).

5 Na het aanleggen van de bandage de constructie controleren door middel 
van gewricht (spier) bewegingen en functie onderzoek.

6 Indien er een bandage/tape constructie is aangelegd ná een acute blessure 
zijn er speciale controles vereist. Is er sprake van een zwelling dan is het 
dikwijls noodzakelijk de getroffen extremiteit hoog te leggen tijdens het 
bandageren/tapen. De bloed- en lymfestroom mag niet worden belemmerd. 
De rusthouding is dan vaak noodzakelijk om deze als uitgangshouding te 
nemen en NIET de uitgangshouding forceren naar een middenpositie!
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Hopelijk niet druk op 

de Nederlandse wegen!

 NIET scheuren maar 
gewoon……..

 Een fijne thuisreis 


