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Letselpreventie voor jonge klimmers

09:00 Preventief programma: multifactoriële 
aanpak

10:15 Pauze

10:30 Praktijk: multifactoriële aanpak

12:00 Einde van de bijscholing

- Sessie 2 -- Sessie 2 -
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1. Rompstabilisatietraining

2. Opwarming en cooling-down

3. Stretching

4. Correcte technische uitvoering sprong-landingstaken

5. Functionele krachttraining

6. Balanstraining

7. Materiaal aangepast aan de sportactiviteit

8. Vermijden van hervalblessures

9. Luister naar je lichaam!

10. Multifactoriële aanpak

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

- Correcte technische uitvoering van 
sprong-landingstaken -

- Correcte technische uitvoering van 
sprong-landingstaken -
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1. Knieën wijzen naar binnen (X-benen) of naar 
buiten (O-benen)

X-benen  voorste kruisbandletsels

O-benen  verhoogde druk op de binnenkant vd
knie en uitrekken vd buitenste kniebanden

JUIST FOUT

- Vaak voorkomende fouten -- Vaak voorkomende fouten -

- Voorste kruisbandletsels -- Voorste kruisbandletsels -

Interne 
rotatie

Bovenbeen

Scheenbeen 
en kuitbeen

Vooraanzicht rechter been
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2.  Te weinig door de knieën buigen   

(knieën achter de tenen)

voorste kruisbandletsels, kniepeesontsteking en 
verhoogde impact op rug, knieën en enkels

- Vaak voorkomende fouten -- Vaak voorkomende fouten -

JUIST FOUT

- Voorste kruisbandletsels -- Voorste kruisbandletsels -

Bovenbeen

Scheenbeen 
en kuitbeen

Zijaanzicht rechterknie

Hamstring

Hamstring activatie = 
onderbeen naar achter 
trekken

Quadriceps 
activatie = 

onderbeen naar 
voor trekken
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3. Te weinig door de heup buigen (schouders 
achter de knieën)

voorste kruisbandletsels en verhoogde impact op 
rug, knieën en enkels

- Vaak voorkomende fouten -- Vaak voorkomende fouten -

JUIST FOUT

- Voorste kruisbandletsels -- Voorste kruisbandletsels -

Bovenbeen

Scheenbeen 
en kuitbeen

Zijaanzicht rechterknie

Hamstring

Hamstring activatie = 
onderbeen naar achter 
trekken

Quadriceps 
activatie = 

onderbeen naar 
voor trekken
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4. Te veel door de knieën buigen

(knieën voorbij de tenen)

pijn achter de knieschijf

- Vaak voorkomende fouten -- Vaak voorkomende fouten -

JUIST FOUT

- Pijn achter de knieschijf -- Pijn achter de knieschijf -

Gevaar bij combinatie:

Diep doorbuigen
+

Naar binnen knikken knie
(verplaatsing knieschijf naar buiten) 
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5. Zijwaartse heen- en weerbewegingen van de 
knie

Instabiele knieën verhogen de kans op 
verschillende knieblessures

- Vaak voorkomende fouten -- Vaak voorkomende fouten -

JUIST FOUT

6. Voeten staan breder of smaller dan 
heupbreedte

Verhoogde druk op knieën, enkels en heupen

Knieën wijzen naar binnen of buiten

- Vaak voorkomende fouten -- Vaak voorkomende fouten -

JUIST FOUT
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7. Voetpunten wijzen naar buiten of naar binnen

omslaan van de enkels

- Vaak voorkomende fouten -- Vaak voorkomende fouten -

JUIST FOUT

8. Niet behouden van de neutrale rugkromming

Verhoogde druk op de wervelzuil

- Vaak voorkomende fouten -- Vaak voorkomende fouten -

JUIST FOUT
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Voeten op heupbreedte

Diepe heup- en kniebuiging:

 Kniehoek ±100°

 Knieën boven midden van de binnen- en 

buitenenkel

 Schouders boven de knieën

Rug in neutrale kromming

- Atletische positie -- Atletische positie -

100°

 Landen in atletische positie

 Landen met beide voeten tegelijk

 Landen in evenwicht

Geen X-benen of O-benen

 Landen op de bal van de voet en afrollen 

naar de hiel toe

Gebruik van armswing

Diepe heup- en kniebuiging

- Correcte sprong-landingstechniek -- Correcte sprong-landingstechniek -
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Parsons et al., 2012
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- Sprong-landingstechniek na feedback -- Sprong-landingstechniek na feedback -
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Betere aanpassing van 
techniek

Betere transfer naar
sportactiviteiten

- Instructies met externe focus -- Instructies met externe focus -

“Buig diep door de heupen”X
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Richtlijnen sprong-landingstaken

• Diepe kniebuiging (100°)
 Knieën niet voorbij tenen
 Knieën wijzen recht naar voor

• Diepe heupbuiging (zitvlak naar achter)
 Schouders niet voorbij knieën
 Rug in neutrale kromming

• Voeten op heupbreedte
 Voetpunten wijzen recht naar voor

• Voeten afrollen van tenen naar hielen bij 
landing

 Laatste vingergewricht niet overstrekken

Voorlaatste vingergewricht tot max. 100° buigen

Vermijden om te hangen (en bouncen) met volledig ontspannen 

schouderspieren en volledig uitgestrekte schouders

- Andere technische aandachtspunten bij 
kl immen -

- Andere technische aandachtspunten bij 
kl immen -
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1. Rompstabilisatietraining

2. Opwarming en cooling-down

3. Stretching

4. Correcte technische uitvoering sprong-landingstaken

5. Functionele krachttraining

6. Balanstraining

7. Materiaal aangepast aan de sportactiviteit

8. Vermijden van hervalblessures

9. Luister naar je lichaam!

10. Multifactoriële aanpak

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

Waarom is krachttraining volgens 
jullie belangrijk voor 
sportletselpreventie?
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• Knieletsels (oa. voorste kruisbandletsels)

– Spieronevenwicht
• Unilateraal: hogere activatie kniestrekkers tov activatie 

kniebuigers

– Controle uitlijning onderste ledematen 
• grote en zijdelingse bilspieren

• Kleermakerszitspier, piriformis

• …

• Spierletsels

– Spieronevenwicht
• Onvermogen van de excentrische krachtwerking (spier verlengt) in 

de kniebuigers om de concentrische krachtwerking (spier verkort) 
in de kniestrekkers af te remmen

- 5. Krachttraining -- 5. Krachttraining -

Zijdelingse
bilspier

Grote
bilspier

Grote
bilspier

• Rugletsels

• Enkelletsels
- Zwakke evertoren (spieren aan de buitenkant van de enkel –

zorgen voor naar buiten wijzen van de voetzool) kunnen 
leiden tot onstabiele enkels
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• Schouderletsels

– Schouderinstabiliteit door zwakke 
rotatormanchetspieren

• spieronevenwicht interne rotatoren/externe rotatoren

• Zwakke scapulaire spieren  spieren tussen 
schouderblad en romp trainen

Richtlijnen krachttraining

• Graduele opbouw van intensiteit, duur, 
herhalingen, reeksen!

• Steeds behoud van neutrale rugkromming
• Focus op minder ontwikkelde spiergroepen vb.:

• Hamstrings
• Bilspieren (grote, zijdelingse)
• Scheenbeenspieren en evertoren
• Buitenwaartse rotatoren schouder
• Scapulaire spieren

• Aandacht voor excentrische krachtwerking 
(opbouwen!)

• Let op met sprongen en plyometrie!
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1. Rompstabilisatietraining

2. Opwarming en cooling-down

3. Stretching

4. Correcte technische uitvoering sprong-landingstaken

5. Functionele krachttraining

6. Balanstraining

7. Materiaal aangepast aan de sportactiviteit

8. Vermijden van hervalblessures

9. Luister naar je lichaam!

10. Multifactoriële aanpak

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

Wat is volgens jullie balanstraining 
en waarom is dat belangrijk?
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= Coördinatie trainen

= Stabiele houdingen verbeteren

= Evenwicht snel leren herstellen

- 6. Balanstraining -- 6. Balanstraining -

 Daling in aantal valpartijen en blessures

 Lichaam uit balans  verhoogde krachtwerking rond knie-
en enkelgewricht  verhoogde kans op blessures

 Balanstraining zorgt voor een dalend risico op 
enkelverstuiking

Uit: Tropp et al., 1984
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Is het gebruik van balancerend 
materiaal noodzakelijk om aan 

balanstraining te doen?

• Variatiemogelijkheden:

o Voetenstand  (schouderbreedte + voeten plat; 
schouderbreedte + op bal van voeten, voeten in 
tandemstand (op 1 lijn)…)

o Ogen (open, gesloten)

o Knie- en heuphoek (gestrekt – gestrekt, gestrekt-
gebogen, gebogen-gestrekt, gebogen-gebogen)

o Materiaal (Balance board, balance semi-globe, 
foam pad, eigen creativiteit)

- Balanstraining van de onderste én 
bovenste ledematen -

- Balanstraining van de onderste én 
bovenste ledematen -
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Richtlijnen balanstraining

• Graduele opbouw van intensiteit, duur, 
herhalingen, reeksen!
 Eerst ter plekke
 Dan met verplaatsing/sprongen/huppen
 Dan met verstoring in de vluchtfase
 Bij alle vlakken en richtingen

• Aandacht voor zowel onderste als bovenste 
ledematen

• Werk zowel links als rechts!
• Behoud steeds de neutrale rugkromming

1. Rompstabilisatietraining

2. Opwarming en cooling-down

3. Stretching

4. Correcte technische uitvoering sprong-landingstaken

5. Functionele krachttraining

6. Balanstraining

7. Materiaal aangepast aan de sportactiviteit

8. Vermijden van hervalblessures

9. Luister naar je lichaam!

10. Multifactoriële aanpak

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -
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• “Schoeisel werd aangepast om te voldoen aan de
noden van individuele disciplines. Het gebruik van
nieuwe materialen heeft geresulteerd in de
productie van specifieke schoenen voor elk type
sport, atleet en oppervlak en om ongevallen te

vermijden” Benazzo ea. (1999)

 Juiste info meegeven en blijvend op

aandringen!

- 7. Materiaal aangepast aan de 
sportactiviteit -

- 7. Materiaal aangepast aan de 
sportactiviteit -

Richtlijnen sportschoeisel

• Juiste info meegeven en blijvend op 
aandringen!

• Versleten schoeisel zorgt voor minder stabiliteit 
en schokopvang: minstens jaarlijks vervangen!

• Zorg voor de juiste tractie aangepast aan je 
sportactiviteit/ondergrond
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1. Rompstabilisatietraining

2. Opwarming en cooling-down

3. Stretching

4. Correcte technische uitvoering sprong-landingstaken

5. Functionele krachttraining

6. Balanstraining

7. Materiaal aangepast aan de sportactiviteit

8. Vermijden van hervalblessures

9. Luister naar je lichaam!

10. Multifactoriële aanpak

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

• ± 30% van alle letsels treden niet voor het eerst op

• Beïnvloedende factoren
– Aard van de revalidatie

– Opvolging van het revalidatieprogramma

– Kwaliteit van herstel dat wordt bereikt

 Juist doorverwijzen!
 Sportarts

 Vind een sportarts

in uw buurt via

http://www.vvsport.be/

- 8. Vermijden van hervalletsels -- 8. Vermijden van hervalletsels -
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• Een atleet volledig inactief laten naar aanleiding 
van een letsel is een risicofactor voor herval van 
het letsel (Gabbett, 2016):
 In samenspraak met de sportarts/kinesitherapeut 

bekijken welke activiteiten kunnen gedaan worden 
zonder het letsel te verergeren

• Een ervaren klimmer loopt minder risico op 
herval dan een beginner

• Een klimmer met een hoger BMI loopt meer risico 
op herval

- 8. Vermijden van hervalletsels -- 8. Vermijden van hervalletsels -

• Taping & bracing

- 8. Vermijden van hervalletsels -- 8. Vermijden van hervalletsels -
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Richtlijnen vermijden hervalletsels

• Verwijs door naar een sportarts
• Respecteer de duur van revalidatie van jouw 

spelers (push niet om sneller te hervatten)
• Bouw de intensiteit na herstel gradueel op

(trainen ≠ wedstrijden spelen)
• Motiveer je spelers om ook na herstel de 

oefeningen van de kinesist te blijven uitvoeren

1. Rompstabilisatietraining

2. Opwarming en cooling-down

3. Stretching

4. Correcte technische uitvoering sprong-landingstaken

5. Functionele krachttraining

6. Balanstraining

7. Materiaal aangepast aan de sportactiviteit

8. Vermijden van hervalblessures

9. Luister naar je lichaam!

10. Multifactoriële aanpak

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -
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• Bij stijfheid: relatieve rust!

Indien je toch wil sporten: sporten die 
andere spiergroepen aanspreken

 Activiteit van dezelfde spiergroepen kan 
pijn verminderen, maar dit is slechts 
tijdelijk!

• Nieuwe types spierbelasting: gradueel
opbouwen

- 9. Luister naar je lichaam! -- 9. Luister naar je lichaam! -

Gabbett (2016)
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- 9. Luister naar je lichaam! -- 9. Luister naar je lichaam! -
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Milewski et al. 2014

Kans op blessures gebaseerd op  gemiddeld aantal uur slaap

• Chronisch slaaptekort  meer kans op sportletsels
minimum 8 uur slaap is aanbevolen
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Richtlijnen “luister naar je lichaam”

• Verhoog de trainingsintensiteit wekelijks met 
slechts 10%

• Vermijd gebruik van stijve spieren
• Bouw de intensiteit van nieuwe 

taken/oefeningen/belastingen gradueel op
• Slaap minstens 8 uur per nacht
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1. Rompstabilisatietraining

2. Opwarming en cooling-down

3. Stretching

4. Correcte technische uitvoering sprong-landingstaken

5. Functionele krachttraining

6. Balanstraining

7. Materiaal aangepast aan de sportactiviteit

8. Vermijden van hervalblessures

9. Luister naar je lichaam!

10. Multifactoriële aanpak

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

- Strategieën ter preventie van 
sportletsels -

- 10. Multifactoriële aanpak -- 10. Multifactoriële aanpak -
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• https://cjsm.be/gezondsporten/ (Vlaamse 
Overheidswebsite)

• http://www.vvsport.be/ (Vlaamse Vereniging voor 
sportgeneeskunde)

• http://www.sportartsen.be/ (Vlaamse Vereniging voor 
Sport- en Keuringsartsen)

- Meer info? -- Meer info? -

• GRATIS “Get Set!” App IOC

• Voor Android:

https://play.google.com/store/
apps/details?id=org.olympic.ap
p.getset&hl=nl

• Voor Apple:

https://itunes.apple.com/us/ap
p/get-set-train-
smarter/id894609112?mt=8

- Meer info? -- Meer info? -
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- Platform: facebook -- Platform: facebook -
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- Kennis + gepercipieerd nut (pre-post) -- Kennis + gepercipieerd nut (pre-post) -

 Sporters zullen 2x telefonisch bevraagd worden 
mbt opgelopen letsels in de voorafgaande 6 
maanden

• Informatieve email sturen naar de atleten
– Atleten kunnen weigeren om deel te nemen en dus 

om opgebeld te worden

• Contactgegevens (telefoonnummer en 
mailadres) van alle atleten bezorgen aan 
lennert.goossens@ugent.be

Bevraging letselincidentie jonge klimmersBevraging letselincidentie jonge klimmers
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