
Feitenrelaas en meer… 

Ja trouwe lezer van het wedstrijdfeuilleton van het Peize Heren 1 team, er is u in de 

afgelopen weken (met name het verslag van 2 weken geleden van de wedstrijden tegen 

Zuidlaren) door de auteur een compleet vertekende voorstelling van zaken gegeven. In dit 

verslag zal uw auteur zoals u gewend bent kort, zakelijk en to the point op basis van feiten 

uit onbetwiste bronnen de werkelijke situatie schetsen. 

In onderstaande foto ziet hoe de heer HE van het team Peize Heren 1 de ochtend voor de 

wedstrijden tegen Zuidlaren rechtstreeks vanuit het ziekenhuis naar de baan werd gereden. 

Vergezeld door zijn zoons voor ‘moral support’. Mentaal had de zware operatie nogal wat 

gevergd van HE, echter hij wilde zijn team niet in de steek laten. Ook vanuit dat pedagogisch 

perspectief wilde HE voor gezin (allen teamsporters) een voorbeeld zijn en hen hierbij 

betrekken.  

 

 De Feiten: 

 Een paar uur voor de wedstrijd kon HE zich alleen nog met behulp van de rolstoel 

verplaatsen: 

 Het was een zware operatie geweest blijkens de bezorgde gezichten van de jongste 

en de middelste zoon die zichtbaar nog aangeslagen hun vader aanschouwen; 

 De moraal bij HE is hoog, hij lacht en zit ondanks zijn hachelijk fysieke situatie 

relaxed en volzelfvertrouwen in de rolstoel. Niet bang voor wat er komen gaat. 



Voor het schrijven van dit stuk sprak ik uitgebreid met professor Cor van der Laak van het 

Nationaal Sportmedisch Onderzoek Instituut (NSOI) over de gemiddelde hersteltijd van een 

dergelijke knieoperatie. Hij merkt op dat het instituut  over dit onderwerp veel data 

verzamelend heeft en dat hij met grote zekerheid hierover het volgende kan melden: 

 20% van de respondenten uit het grootschalig onderzoek blijft een ernstige mate van 

chronische beperking aan de knie te ervaren na de operatie en zijn niet meer tot 

sport in staat zijn; 

 79% van de respondenten kan na circa ½ jaar weer zo’n 30 minuten achtereen rustig 

wandelen; 

 Slechts 1% van de respondenten van dit grootschalig, representatief  en 

gezaghebbend onderzoek kunnen na circa 6 weken weer rustig sporten (geen 

kniebelastende sporten). 

Tevens sprak ik met mevrouw Beatrice Urnout van Europees Pschologisch Weerbaarheids 

Bureau (EPWS) gevestigd in Basel. Mevrouw B.Urnout is al jaren hoofd van de sectie 

pychische klachten na knieoperaties. Zij gaf aan dat deze klachten over het algemeen in de 

West Europese samenleving zwaar onderschat worden. Zij schat in dat er in circa 80% van 

de knieoperaties  sprake is van middel tot zwaar post operatief traumatsche psychisch lestel. 

Op mijn vraag wat haar adviezen/ervaringen zijn ten aanzien van degelijk lestel bij sporten 

gaf zij het volgende aan: 

 Sporten in teamverband vallen te prefereren boven individuele sporten vanwege het 

vermijden van de mentale belasting; 

 Bij stresssituaties ontstaan fysieke beperkingen in de fijne en grove motoriek. Het 

gaat dan met name om coördinatieve beperkingen bij bewegingen waarbij explosieve 

krachten zijn vereist. 

 Als laatste noemt zij nog een vormen van ontspoord gedrag wat na belangrijke 

punten bij bijvoorbeeld badminton en tennis veel voorkomt (95% van de gevallen in 

dergelijke situaties). Ook bij spelers die vaak als mentaal stabiel worden gekenmerkt. 

Dit ontspoorde gedrag is helaas van blijvende aard en is alleen met anti depressiva in 

grote doseringen te onderdrukken.  

Hierover doorpratend, vroeg ik haar naar de ervaringen met tennisspelers na een dergelijke 

operatie. Zij gaf desgevraagd aan dat bij de belangrijke punten spelers na een dergelijke 

operatie de neiging hebben ballen net uit te slaan of verkeerd te raken vanwege de 

beperkingen in de coordinatiefunctie ten gevolge van de operatie. Empirisch onderzoek laat 

in nagenoeg 100% van de gevallen deze beperking zien bij mentale belasting, ook bij spelers 

die voordien bekend stonden juist bij de zogenaamde ‘big point’ de mooist ballen te slaan. 

Tenslotte sprak ik met de woordvoerder van de belangenvereniging ‘Slachtoffers van 

knieoperaties’ de heer W.Roeging. Ik heb hem de casus voorgespiegeld en hem gevraagd 

naar zijn commentaar. Dat de heer HE een dag na een dergelijke operatie alweer zou 

hebben getennist noemt hij onmogelijk. Ook de situatie van zo’n wedstrijd 6 weken na een 

dergelijke ingreep betiteld hij als ‘medische wonder’.  

Tot zover het feitenrelaas. 

Nu over naar het wedstrijdverslag. Thuis tegen Delfzijl, een team dat vorig jaar nog 1e klas 

speelde. RF 1e single kansloos verloren. HE 2e single na 5-1 achterstand uiteindelijk 6-7 1e 



set verloren en 2e set 4-6, maar wij kennen nu de feiten welke hieraan ten grondslag liggen. 

Met name in de stressvolle fase werden de mentale en fysieke gevolgen van de operatie 

opportuun, sneu maar dapper. 

De 3e singel ging na een spannende strijd van EN toch naar Delfzijl. 4e singel RD, 

overtuigend gewonnen (jammer van die game tegen).  

De 1e dubbel ging na een titanenstrijd helaas naar Delfzijl en de 2e dubbel naar een 

spannende strijd naar Peize. Helaas verloor het sterk gehavend Peize Heren 1 met 2-4. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


