
Wat is het?
De zweepslag is een (gedeeltelijke) spierscheur aan de binnenzijde van de kuit (figuur 1). De
zweepslag is een typische tennisblessure en komt vooral bij spelers in de leeftijd van 35-50 jaar
veel voor. De Engelse term voor zweepslag is dan ook ‘tennisleg’. De spierscheur kan ontstaan
bij plotseling krachtig aanspannen van de kuitspieren, bijvoorbeeld tijdens een sprint om een
dropshot te halen. De symptomen zijn een plotseling optredende heftige, scherpe of brandende
pijn in de kuit. Alsof er een bal of racket tegenaan is geslagen. Soms gaat het gepaard met een
duidelijk hoorbaar knappend geluid. Doorspelen is in het merendeel van de gevallen vanwege
de pijn niet meer mogelijk. Afhankelijk van de ernst van het letsel kan het herstel enige dagen
tot ruim zes weken in beslag nemen.
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figuur 1. De zweepslag

Wat moet je doen? Eerste hulp!
Doe zo snel mogelijk en gedurende de eerste 48 uur het volgende:
• IJs Koel de pijnlijke plaats direct met ijs, een cold-pack of koud stromend water gedurende 10 tot 15 minuten en herhaal

dit enkele malen per dag. Plaats het ijs niet op de blote huid, maar leg er een handdoek tussen. 
• Immobilisatie Stop met sporten en steun niet meer op de voet.
• Compressie Legt direct een drukverband aan. Dit is nòg belangrijker dan het koelen met ijs, omdat de bloedinkjes in de kuit ten

gevolge van de spierscheur hierdoor effectiever gestelpt worden.
• Elevatie Leg het onderbeen hoog.

Een snelle en adequate eerste hulp is van groot belang voor een vlotte genezing. Laat bij ernstige gevallen of bij twijfel de blessure
beoordelen door een arts. In een aantal gevallen zal deze je doorverwijzen naar een fysiotherapeut.

Hoe zorg je voor het beste herstel?
Op het moment dat de ergste zwelling en pijn verdwenen zijn (na 1-2 dagen) kun je beginnen met de opbouw van de belasting. Bij deze
opbouw is pijn het signaal om rust te houden. Let op: de pijngrens dus niet overschrijden, want dat vertraagt de genezing! De opbouw
van de belasting verloopt in drie stappen, van licht naar zwaar. Hieronder staan ze beschreven met enkele tips.

Stap 1. Verbeteren van de normale functie
• Als de pijn het toelaat mag je op de voet steunen, waarbij de eerste week van één of twee elleboogkrukken gebruik kan worden ge-

maakt. De voet dient hierbij zoveel mogelijk op de normale wijze afgewikkeld te worden.
• Een lichte hakverhoging (met demping) in beide schoenen gedurende één tot twee weken kan helpen om de kuitspier bij het afwikkelen

van de voet wat te ontlasten. De zogenaamde viscoheels zijn hier uitermate geschikt voor.
• Elke dag 30 minuten zwemmen of fietsen verbetert de doorbloeding van de kuitspier en bevordert de genezing.
• Rekken lange kuitspieren (figuur 2, z.o.z.). Maak met het gezonde been een stap naar voren, zover dat de hak van de andere voet net

niet van de vloer los komt. De knie van het geblesseerde been blijft gestrekt. Verplaats het gewicht van de achterste voet naar de voorste
voet en druk daarbij de hak van het achterste been stevig in de grond. Plaats eventueel de handen tegen een vast voorwerp (niet veren).
Je voelt rek boven in de kuit. Doe dit 15 tot 20 seconden, gevolgd door 10 tot 20 seconden rust en herhaal dit drie keer.
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Hoe voorkom je herhaling?
Helaas is een zweepslag niet altijd te voorkomen. Wel kan het risico verminderd worden door aandacht te besteden aan het volgende:
• Doe een volledige warming-up vóór en een cooling-down na de training of wedstrijd van elk ca. 10-15 minuten. Besteed daarbij voldoende aandacht

voor correct uitgevoerde rekoefeningen. Vooral de rekoefeningen voor de kuitspieren zijn belangrijk.
• Zorg voor een rustige opbouw van de trainingen, zodat je lichaam rustig kan wennen aan de extra belasting.
• Stem de kleding af op de weersomstandigheden. Met name in het begin van het seizoen of bij een snijdende wind is het raadzaam om het trainings-

pak in elk geval tijdens de warming-up aan te houden. Zorg voor hoge tennissokken. Goed verwarmde spieren en pezen zijn beter bestand tegen rek-
en trekkrachten dan koude spieren.

• Zorg voor een goed passende tennisschoen met aandacht voor goede schokdemping, zijwaartse stabiliteit, feeling met de ondergrond (grip) en een
optimaal draagcomfort.

• Laat stijve kuitspieren eens goed los masseren.
• Zorg voor een goede spierkracht van je kuiten, met voldoende rust in je programma. Steppen, fietsen, en hardlopen zijn ideale oefeningen om je

kuiten optimaal in conditie te houden.

• Rekken van de korte kuitspieren (figuur 3). Buig nu van dezelfde uitgangspositie als hierboven de
knie van het achterste (geblesseerde) been zover dat de hak net niet van de vloer loskomt (niet
veren). Je voelt rek laag in de kuit. Doe dit 15 tot 20 seconden, gevolgd door 10 tot 20 seconden
rust en herhaal dit drie keer.

• Versterken van de voetspieren. Ga op een stoel zitten. Schrijf het alfabet in de lucht met de voet
van het geblesseerde been. Rol met de tenen van de geblesseerde voet een uitgevouwen hand-
doek op door grijpbewegingen te maken. Doe dit 15 tot 20 seconden, gevolgd door 10 tot 20
seconden rust en herhaal dit 10 tot 20 keer.

Stap 2. Opbouw van de sportbelasting
Zodra je in staat bent om alle boven beschreven oefeningen goed uit te voeren en wandelen zonder
pijn mogelijk is, kun je weer aan sporten gaan denken.
• Begin met het versterken van de kuitspieren (figuur 4). Ga langzaam op je tenen staan en houd

dit 10 tot 20 seconden vast. Laat je dan weer zakken op de platte voet. Voer deze oefening eerst
uit met twee benen tegelijk en vervolgens alleen steunend op het geblesseerde been.

• De volgende oefening bestaat uit kleine, snelle pasjes op de plaats, waarbij je afwisselend op het
linker- en rechterbeen steunt.

• Gaat dit goed, begin dan met hardlopen. Begin met rustig inlopen, daarna wat versnellingsloop-
jes, gevolgd door draai- en keeroefeningen. Bouw tot slot korte sprints in.

• Vervolgens kun je sprongoefeningen gaan uitvoeren, zoals loopsprongen, schaatssprongen en
hinkelen.

Stap 3. Weer tennissen
• Nu ben je klaar om weer de tennisbaan op te gaan. Start tegen het oefenmuurtje of met miniten-

nis, waarbij je langzaam naar achteren gaat. Zorg dat je met kleine pasjes steeds goed voor de
bal komt te staan.

• Je kunt in deze fase ook volley oefeningen uitvoeren.
• Doe vervolgens (in de loop van één tot twee weken) wat meer oefeningen, waarbij je grotere

afstanden naar de bal toe moet bewegen (tennis drills van hoek tot hoek).
• Je kunt nu ook wat lagere volleys gaan spelen.
• Voeg vervolgens de service toe, gevolgd door de smash.
• Zodra je ook de sprongsmash zonder problemen kunt uitvoeren, kun je oefenwedstrijden gaan

spelen.
• Indien je twee weken lang oefenwedstrijden zonder problemen hebt kunnen spelen, ben je weer

toe aan wedstrijdtennis.

Wil je meer weten over blessures en hoe je ze kunt voorkomen? Kijk op www.knltb.nl, of stel je vraag via tennisblessurevrij@knltb.nl

figuur 2. Rekken van de lange kuitspieren

figuur 3. Rekken van de korte kuispieren

figuur 4. Versterken van de kuitspieren
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Wat is het?
De enkelverstuiking, ook wel distorsie, verzwikking of verdraaiing genoemd, is de meest voorko-
mende blessure bij tennis. In de meeste gevallen ontstaat de blessure bij een landing op de
buitenzijde van de voet, waarbij de voet (te ver) naar binnen draait. Hierbij raken de (relatief
zwakkere) buitenste enkelbanden beschadigd (Figuur 1). Een blessure van de veel sterkere band
aan de binnenzijde van de enkel komt veel minder vaak voor (5-10% van de gevallen).
Afhankelijk van de ernst van de blessure zijn de banden uitgerekt of gescheurd, waarbij de enkel
instabiel kan worden. Symptomen zijn pijn en zwelling rondom de enkel, voornamelijk aan de
buitenzijde, later gevolgd door een paars-blauwe verkleuring van de huid. 
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figuur 1. De verstuikte enkel

Wat moet je doen? Eerste hulp!
Doe zo snel mogelijk en gedurende de eerste 48 uur het volgende: 
• IJs Koel de pijnlijke plaats direct met ijs, een cold-pack of koud stromend water gedurende 10 tot 15 minuten en herhaal

dit enkele malen per dag. Plaats het ijs niet op de blote huid, maar leg er een handdoek tussen. 
• Immobilisatie Stop met sporten en steun niet meer op de enkel. 
• Compressie Legt direct een drukverband aan. Dit is nóg belangrijker dan het koelen met ijs, omdat de bloedinkjes in de kuit ten

gevolge van de spierscheur hierdoor effectiever gestelpt worden. In dit stadium kan de enkel vanwege de opkomende
zwelling nog niet getaped worden.  

• Elevatie Leg het onderbeen en de enkel hoog.

Een snelle en adequate eerste hulp is van groot belang voor een vlotte genezing. Laat bij ernstige gevallen of bij twijfel de blessure
beoordelen door een arts. Deze kan zo nodig röntgenfoto’s laten maken om een botbreuk uit te sluiten of je doorverwijzen naar een
fysiotherapeut.

Hoe zorg je voor het beste herstel?
Op het moment dat de ergste zwelling en pijn verdwenen zijn (na 2-5 dagen) kun je beginnen met de opbouw van de belasting. Bij deze
opbouw is pijn het signaal om rust te houden. Let op: de pijngrens dus niet overschrijden, want dat vertraagt de genezing! De opbouw
van de belasting verloopt in drie stappen, van licht naar zwaar. Hieronder staan ze beschreven met enkele tips.

Stap 1. Verbeteren van de normale functie
• Zoveel als de pijn toelaat, mag je op de voet steunen, waarbij de eerste week van één of twee elleboogkrukken gebruik kan worden

gemaakt. De voet dient hierbij zoveel mogelijk op de normale wijze afgewikkeld te worden, dus van hak naar teen.
• Ga zitten op een stoel. Til de geblesseerde voet op en draai 10 tot 20 cirkels vanuit de enkel. Eerst een sessie met de wijzers van de

klok mee, daarna een sessie tegen de wijzers van de klok in. Draai langzaam en gelijkmatig grote cirkels. 
• Ga zitten op een gladde ondergrond (parket of zeil). Leg een handdoek voor je op de grond. Zet de geblesseerde voet op de hand-

doek, waarbij zowel de hak als de tenen de handdoek moeten raken (figuur 2, z.o.z). Schuif de voeten tezamen met de handdoek
afwisselend naar voren (knieën strekken) en terug (knieën buigen). Zowel de hak als de tenen moeten daarbij contact blijven houden
met de grond. 

• Ga rechtop staan. Loop op de hielen. Voorvoet en middenvoet mogen de grond niet raken. Maak kleine pasjes. Loop vervolgens op de
tenen. Loop daarna op de binnenkant van de voeten en druk daarbij de grote teen goed in de grond.

• Ga op het geblesseerde been staan, met de armen gespreid om de balans goed te bewaren (figuur 3, z.o.z). Doe vervolgens de ogen
dicht en probeer balans te houden. 

• Ga op een stoel zitten met de voeten op de grond (figuur 4, z.o.z). Bevestig een elastische band aan één kant stevig aan een stoelpoot.
Wikkel de andere kant van de band om het midden van de geblesseerde voet. Hou de knie 90 graden gebogen. Schuif de voet tegen
de weerstand van de band naar buiten en probeer de buitenrand van de voet omhoog te houden. Herhaal dit 10 tot 20 keer. Houd
knie en bovenbeen op dezelfde plaats.    

• Ga dagelijks 15-30 minuten fietsen of zwemmen (geen crawl) om de algehele conditie op peil te houden. 
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Hoe voorkom je herhaling?  
Helaas is een enkelverstuiking niet altijd te voorkomen. Wel kan het risico verminderd worden door aandacht te besteden aan het volgende: 
• Doe een volledige warming-up vóór en een cooling-down na de training of wedstrijd van elk ca. 10-15 minuten. Besteed daarbij voldoende aandacht

voor correct uitgevoerde rekoefeningen. Vooral de rekoefeningen voor de kuitspieren zijn belangrijk.
• Zorg voor een rustige opbouw van de trainingen, zodat je lichaam rustig kan wennen aan de extra belasting.
• Draag stevige, goed passende tennisschoenen en let op de wijze waarop de veters geregen moeten worden. Een ideale tennisschoen zorgt daarnaast

voor goede schokdemping, zijwaartse stabiliteit, feeling met de ondergrond (grip) en een optimaal draagcomfort.
• Zorg dat er geen ballen op de baan blijven liggen, waarover je kunt struikelen. 
• Zorg voor een goede conditie door 1 à 2 keer hardlopen of fietsen per week. De meeste blessures ontstaan tegen het eind van een zware wedstrijd of

competitiedag, wanneer de vermoeidheid begint toe te slaan. Hoe beter de basisconditie, hoe kleiner de kans op een blessure.
• Verbeter de coördinatie en versterk de spieren rondom de enkel. Vooral het staand op één been uitvoeren van oefeningen is een goede oefening. De

oefening kan verzwaard worden door gebruik te maken van een zogenaamd ‘wiebelplankje’, een plankje met daaronder een halve bol. 
• Het gebruik van tape, brace of driekwarthoge schoenen kan een belangrijke ondersteuning van de enkelbanden betekenen, met name in de eerste

drie maanden na de blessure. Dit helpt de enkel slechts; het is een fabeltje dat de spieren hier zwakker van zouden worden.

Stap 2. Opbouw van de sportbelasting
Zodra je in staat bent om alle boven beschreven oefeningen goed uit te voeren en wandelen zonder
pijn mogelijk is, kun je weer aan sporten gaan denken.
• Ga langzaam op je tenen staan en houd dit 10 tot 20 seconden vast. Laat je dan weer zakken op

de platte voet. Voer deze oefening eerst uit met twee benen tegelijk en vervolgens alleen steunend
op de geblesseerde voet. 

• Ga op het geblesseerde been staan. Stuit een tennisbal op de grond of muur en vang deze weer
op zonder het evenwicht te verliezen. Probeer de plaats van de stuit zoveel mogelijk te variëren.
Een variant op deze oefening is staand op het geblesseerde been jongleren met twee, drie of
wellicht zelfs meer tennisballen.

• Maak kleine, snelle pasjes op de plaats, afwisselend steunend op het linker- en rechterbeen.
• Een zeer goede oefening voor de enkelspieren is touwtje springen. Pas op! Bouw deze oefening

zeer rustig op, van 1 minuut per dag tot dagelijks 10-15 minuten. Zorg voor een zachte onder-
grond, bijv. tapijt of gras en draag tennis- of hardloopschoenen. 

• Gaat dit goed, begin dan met hardlopen. Begin met rustig inlopen, daarna wat versnellingsloop-
jes, gevolgd door draai- en keeroefeningen. Bouw tot slot korte sprints in.

• Vervolgens kun je sprongoefeningen gaan uitvoeren, zoals loopsprongen, schaatssprongen en
hinkelen.

Stap 3. Weer tennissen
• Nu ben je klaar om weer de tennisbaan op te gaan. Start tegen het oefenmuurtje of met miniten-

nis, waarbij je langzaam naar achteren gaat. Zorg dat je met kleine pasjes steeds goed voor de
bal komt te staan.

• Je kunt in deze fase ook volley oefeningen uitvoeren.  
• Doe vervolgens (in de loop van één tot twee weken) wat meer oefeningen waarbij je grotere

afstanden naar de bal toe moet bewegen (tennis drills van hoek tot hoek);
• Je kunt nu ook wat lagere volleys gaan spelen.
• Voeg vervolgens de service toe, gevolgd door de smash.
• Zodra je ook de sprongsmash zonder problemen kunt uitvoeren, kun je oefenwedstrijden gaan

spelen.
• Pas op voor explosieve of onverwachte bewegingen waarbij de voet dwars op de looprichting

komt te staan (zoals bij wijde backhands). 
• Het is belangrijk in deze fase de belastbaarheid van de enkel te vergroten, tennisritme terug te

krijgen en zelfvertrouwen te winnen.
• Indien je twee weken lang oefenwedstrijden zonder problemen hebt kunnen spelen, ben je weer

toe aan wedstrijdtennis.

Wil je meer weten over blessures en hoe je ze kunt voorkomen? Kijk op www.knltb.nl, of stel je vraag via tennisblessurevrij@knltb.nl

figuur 2. Mobiliseren van de enkel

figuur 3. Oefenen van de coördinatie

figuur 4. Versterken van de voetheffers
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Wat is het?
De tenniselleboog is één van de meest bekende én meest beruchte blessures bij tennis. Geschat
wordt dat de helft van alle tennissers er ooit last van krijgt. Met name spelers boven de 35 jaar
lopen een groter risico. Een tenniselleboog is een overbelastingsletsel van de strekkers van de
pols, waarbij de pijn gevoeld wordt ter hoogte van de aanhechting van deze spieren aan de
buitenzijde van de elleboog (Figuur 1). Soms straalt de pijn uit in de onderarm, pols en/of
vingers. De blessure ontstaat vaak geleidelijk, ten gevolge van meerdere kleine scheurtjes en
littekenvorming ter hoogte van de aanhechting van de spier. De blessure kan ook plotseling
ontstaan, bijv. door een verkeerd geraakte bal, waarbij soms een grotere scheur is opgetreden.
Hef- en draaibewegingen zoals een kopje thee vast houden, een hand geven, een deur openen
of afwassen kunnen extreem pijnlijk zijn. Bij het tennissen treedt de pijn meestal op bij het slaan
van de backhand.

blessurekaart

figuur 1. De tenniselleboog

Wat moet je doen? Eerste hulp!
De tenniselleboog is een veel voorkomende klacht, maar consensus over de optimale behandelstrategie is nog niet bereikt. Er bestaan
diverse therapieën, waarbij rust, koelen met ijs en gerichte rekoefeningen tot de standaardbehandeling behoren. Soms betekent rust
helemaal stoppen met tennissen, soms zijn de klachten onder controle te krijgen met minder vaak en korter verantwoord trainen naast het
achterwege laten van wedstrijden. Ook fysiotherapie (frictiemassage, ultrageluid en een gestandaardiseerd oefenprogramma gericht op
beweeglijkheid van de elleboog en pols, rekoefeningen en versterking van de spieren van de onderarm, bovenarm en hand) en manuele
therapie hebben vaak goed effect, eventueel in combinatie met een brace. Een corticosteroïd-injectie helpt weliswaar op de korte termijn,
maar de resultaten op de lange termijn zijn minder gunstig dan van fysiotherapie of rust. Een bijwerking van corticosteroïden is dat het
peesweefsel erdoor verzwakt, zodat het beleid hierin wat terughoudender is geworden dan vroeger, met name bij wedstrijdspelers. Een
operatie wordt in het algemeen overwogen indien ondanks langdurige intensieve therapie de klachten na een jaar nog niet duidelijk
verminderd of verdwenen zijn.

Hoe zorg je voor het beste herstel? 

Stap 1. Verbeteren van de normale functie
In deze fase wordt vooral aandacht besteed aan het verbeteren van de flexibiliteit en het vergroten van de kracht van de onderarmspieren.
• Rekken van de polsstrekkers. Steek de arm gestrekt naar voren, met de handrug naar boven. De vingers wijzen naar onderen. Pak met

de andere hand de handrug vast en buig de pols nog wat verder, totdat je spanning voelt aan de buitenzijde van de onderarm. Acht á
tien seconden vasthouden en herhalen (figuur 2, z.o.z).

• Verbeteren van de knijpkracht. Dit is een algemene oefening waarbij alle spieren van onderarm en hand worden versterkt. Maak hierbij
gebruik van een oude, wat zachtere bal (drie series van 10-20 herhalingen).

• Versterken van de polsbuigers. Begin met een licht gewicht (ca. 500 g) of een niet te strakke elastische band. Steun de onderarm met
een licht gebogen elleboog op de knie, handpalm naar boven gericht. Beweeg de pols vanuit de middenstand naar boven en naar
beneden (drie series van 10-20 herhalingen) (figuur 3, z.o.z).

• Versterken van de polsstrekkers. Steun de onderarm met een licht gebogen elleboog op de knie, de handpalm moet naar onder gericht
zijn. Beweeg de pols vanuit de middenstand naar boven en naar beneden. In de beginfase is het voldoende om het gewicht alleen maar
vast te houden (10-20 seconden), zonder de pols te bewegen. Later uitbouwen naar drie series van 10-20 herhalingen (figuur 4, z.o.z).

• Om de algemene fitheid op peil te houden, dagelijks 15-30 minuten fietsen of hardlopen.
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Hoe voorkom je herhaling?
Een tenniselleboog is niet altijd te voorkomen. Het rustig opbouwen van de tennistraining, het uitvoeren van een warming-up en rekoefeningen, het
zorgen voor goed materiaal en een juiste techniek (voor je raken, strakke pols) kunnen het risico op een tenniselleboog echter wel verminderen.
Hieronder volgen enkele tips over het materiaal.
• Het racket: het beste voor de elleboog is om te kiezen voor een racket met een flexibele schacht, een stijf racketblad en een midsize of oversize blad.

Hoewel een stijf, onbuigzaam racket de speler weliswaar meer kracht en controle geeft dan een flexibel racket, is een buigzaam racket veel armvrien-
delijker bij verkeerd geraakte ballen. Een goed compromis tussen kracht en armvriendelijkheid is een flexibele schacht en een stijf blad. Kies uiteraard
voor een midsize of oversize racketblad vanwege de grotere sweet spot, een grotere zone waarin de schok van de bal op het racket laag is.

• De bespanning: een (relatief) zachte bespanning is gunstig voor de arm, omdat de contacttijd van de bal op de snaren langer is dan bij een harde
bespanning. Door deze langere contactduur wordt de schok van de bal op het racket over een langere tijd verdeeld en is de piekbelasting lager.
Vanwege dezelfde argumenten is een dunnere snaar (16 of 17 gauge) beter, want elastischer dan een dikkere (15 gauge) snaar. 

• De bal: kies nieuwe, met lucht gevulde ballen. Vermijd oude, natte en drukloze ballen. 
• De greep: bij een te dikke of een te dunne greep moet men in het racket knijpen om te voorkomen dat het racket gaat draaien in de hand. De juiste

greepmaat is als volgt vast te stellen. Pak het racket losjes beet, alsof je het een hand geeft. Tussen de duimmuis en vingertoppen moet nog een pink
passen.

Stap 2: opbouw van de tennisbelasting naar volledige tennisbelasting
In deze fase gaat de aandacht uit naar de opbouw van de specifieke tennisbelasting. De toename
van de belasting zou op onderstaande wijze kunnen plaatsvinden.
• Minitennis, zowel forehand als backhand.
• Baselinetennis, waarbij uitsluitend forehands en (dubbelhandige) backhands geslagen worden.

Begin bij voorkeur op een langzame baan (gravel) want op snelle banen is minder tijd beschik-
baar om de slagen goed uit te voeren.

• Baselinetennis met alleen vlakke backhands of dubbelhandige backhands, vervolgens uitgebreid
met slicebackhands (dus geen topspin).

• Volleys.
• Baselinetennis met alle typen backhands.
• Smash en service.
• Oefenwedstrijd.
• Wedstrijdtennis.

Tijdens deze stap 2 is aandacht voor timing en techniek van groot belang. Het gevoel voor timing
zorgt ervoor dat het opnieuw inslijpen en verbeteren van techniek met minimale krachtsinspanning
verloopt. Dit is uitermate belangrijk om bij de backhand de juiste polsstand te kunnen handhaven
en de slagbeweging zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Enkele tips bij het opbouwen van specifieke tennisbelasting voor met name de backhand:
• Probeer bij de backhandbeweging de bal voor het lichaam te raken, waardoor er gemakkelijker

vanuit de schouder gespeeld kan worden en de pols gefixeerd (strak) blijft.
• Tijdens het raakmoment met de bal moet de pols zo recht mogelijk zijn, in plaats van gebogen.

De onderarmspieren kunnen de schok dan beter opvangen.
• Probeer de onderarm te gebruiken voor racketcontrole en niet voor kracht. Kracht moet overwe-

gend komen van de schouderspieren die veel sterker zijn dan de onderarmspieren.
• Probeer tijdens het uitvoeren van de backhand de balansarm (niet-slagarm) in te schakelen. De

functie van de balansarm is namelijk belangrijk voor een vloeiend verloop van de backhandslag
(deze ondersteunt het racket in de uitgangshouding, maakt het mogelijk dat de greep wordt
verpakt bij het veranderen van soort slag, bevordert het indraaien van de rechter schouder etc.).

• Wanneer tijdens het slaan van een backhand het polsgewricht niet gefixeerd kan worden of
wanneer met een enkelhandige backhand niet genoeg kracht of coördinatie kan worden ontwik-
keld, is een dubbelhandige backhand te overwegen. Omdat er naast voordelen ook nadelen zijn
verbonden aan het spelen met een dubbelhandige backhand kun je dit het beste met de tennis-
trainer overleggen.

• Naast de backhand zijn ook de backhandvolley en met name de service en smash slagen die de
pijn in de elleboog kunnen provoceren. Probeer ook deze slagen rustig op te bouwen.

Wil je meer weten over blessures en hoe je ze kunt voorkomen? Kijk op www.knltb.nl, of stel je vraag via tennisblessurevrij@knltb.nl

figuur 2. Rekken van de polsstrekkers

figuur 3. Versterken van de polsbuigers

figuur 4. Versterken van de polsstrekkers

oefeningenoefeningen
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Wat is het?
De achillespeesblessure wordt niet, zoals vroeger werd gedacht, veroorzaakt door
een  ontstekingsproces, maar door degeneratieve afwijkingen (achteruitgang in
kwaliteit) van de achillespees (figuur 1). De (oude) benaming achillespeesontste-
king is dan ook niet juist. Tendinopathie van de achillespees geeft de aandoening
beter weer. De blessure wordt veroorzaakt door chronisch herhalende bewegingen
bij hardlopen en springen. De blessure komt met name voor bij recreatieve tennis-
sers tussen de 35 en 45 jaar. De klacht bestaat uit pijn die langzaam ontstaat en
aanvankelijk alleen ’s morgens bij het opstaan of aan het begin van de training
gevoeld wordt. In een later stadium is de pijn de gehele training en vaak ook in
rust aanwezig. De pijn wordt gevoeld in de achillespees, 1,5 tot 7 cm boven de
hak. Vaak is hier ook een verdikking aanwezig. Doortrainen brengt het risico met
zich mee dat de blessure geleidelijk aan verergert, waardoor herstel steeds moeilij-
ker wordt.

blessurekaart

figuur 1. De achillespeesblessure

Wat moet je doen? Eerste hulp!
• Als vuistregel geldt: gedoseerde rust (minder tennissen en minder hardlopen). Koelen, rekken en het dragen van goed, stevig schoeisel

zijn belangrijk om de klachten te doen afnemen.
• Bij pijn en zwelling geeft ijsmassage vaak verlichting. Maak gebruik van een smeltend ijsklontje of van een papieren bekertje met ijs.

Masseer hiermee de pijnlijke plaats. In het algemeen zijn 5 tot 8 minuten lang genoeg. Herhaal dit enkele malen per dag.
• Maak tijdelijk gebruik van een speciale (visco-elastische) inlegzool of een achillespeesbandage. Deze hebben een schokabsorberend

vermogen en zorgen door de hakverhoging voor kunstmatige verlenging van de achillespees. Hierdoor neemt de stress op de achilles-
pees af.

• Vervang de looptraining tijdelijk door fietsen of zwemmen.

Hoe zorg je voor het beste herstel?
Op het moment dat de ergste zwelling en pijn verdwenen zijn kan begonnen worden met de opbouw van de belasting. Bij deze opbouw is
pijn het signaal om rust te houden. Let op: overschrijd de pijngrens niet, want dat vertraagt de genezing! De opbouw van de belasting
verloopt in drie stappen, van licht naar zwaar. Hieronder staan ze beschreven, aangevuld met enkele tips.

Stap 1. Verbeteren van de normale functie
• Rekken van de lange kuitspieren. Maak met het gezonde been een stap naar voren, zover dat de hak van de andere voet net niet van

de vloer los komt. De knie van het geblesseerde been blijft gestrekt. Verplaats het gewicht van de achterste voet naar de voorste voet en
druk daarbij de hak van het achterste been stevig in de grond. Plaats eventueel de handen tegen een vast voorwerp (niet veren). Je voelt
rek boven in de kuit. Doe dit 15 tot 20 seconden, gevolgd door 10 tot 20 seconden rust en herhaal dit drie keer (figuur 2, z.o.z.).

• Rekken van de korte kuitspieren. Buig nu van dezelfde uitgangspositie als hierboven de knie van het achterste (geblesseerde) been zover
dat de hak net niet van de vloer loskomt (niet veren). Je voelt rek laag in de kuit. Doe dit 15 tot 20 seconden, gevolgd door 10 tot 20
seconden rust en herhaal dit drie keer (figuur 3, z.o.z.).

• Versterken van de voetspieren. Ga op een stoel zitten. Schrijf het alfabet in de lucht met de voet van het geblesseerde been. Rol met de
tenen van de geblesseerde voet een uitgevouwen handdoek op door grijpbewegingen te maken. Doe dit 15 tot 20 seconden, gevolgd
door 10 tot 20 seconden rust en herhaal dit 10 tot 20 keer.

• Versterken van de kuitspieren met de ‘kuitenwip’. Ga met de tenen op een verhoging of op een traptrede staan en beweeg herhaald op
een neer. Deze training dient twee keer per dag gedurende vijf minuten, zeven dagen per week gedurende twaalf weken te worden
volgehouden. Deze oefening dient zowel met gestrekte knie als met licht gebogen knie uitgevoerd te worden. Ook bij pijn doorgaan
met de oefening; pas als de pijn zeer hevig wordt moet je stoppen. De oefening kan verzwaard worden door een gevulde rugzak te
dragen (figuur 4, z.o.z.).

• Dagelijks 15-30 minuten fietsen of zwemmen om de algehele conditie op peil te houden. 

De Achillespeesblessure
(tendinopathie)

De Achillespeesblessure
(tendinopathie)
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Stap 2. Opbouw van de sportbelasting
Zodra je in staat bent om alle boven beschreven oefeningen goed uit te voeren en wandelen zonder
pijn mogelijk is, kan weer aan sporten gedacht worden. 
• Maak kleine, snelle pasjes op de plaats, afwisselend steunend op het linker- en rechterbeen.
• Gaat dit goed, begin dan met rustig dribbelen. Maak kleine pasjes en wikkel de voeten goed af.
• Vervolgens ben je toe aan wat rustige duurloopjes. 
• De volgende stap is een hardlooptraining met wat versnellingsloopjes, keer- en draaioefeningen

en wat korte sprints.
• Vervolgens kun je sprongoefeningen gaan uitvoeren, zoals loopsprongen, schaatssprongen en

hinkelen.

Stap 3. Weer tennissen
• De terugkeer naar de tennisbaan is nu weer mogelijk. Begin tegen het oefenmuurtje of met

minitennis en maak de afstand naar de muur langzaam groter door naar achteren te gaan. Zorg
ervoor goed voor de bal te staan en bereik dit door kleine pasjes te zetten. 

• Hierna kun je starten met volley-oefeningen.   
• Doe vervolgens (in de loop van één tot twee weken) wat meer oefeningen waarbij je grotere

afstanden naar de bal toe moet afleggen (tennis drills van hoek tot hoek);
• Oefen nu ook lagere volleys.
• Voeg vervolgens de service toe, gevolgd door de smash.
• Zodra je ook de sprongsmash zonder problemen kunt uitvoeren, kun je met oefenwedstrijden

gaan beginnen.
• Indien je twee weken lang oefenwedstrijden zonder problemen gespeeld hebt, ben je weer toe

aan wedstrijdtennis.

Wil je meer weten over blessures en hoe je ze kunt voorkomen? Kijk op www.knltb.nl, of stel je vraag via tennisblessurevrij@knltb.nl

figuur 2. Rekken van de lange kuitspieren

figuur 3. Rekken van de korte kuitspieren

oefeningenoefeningen

Hoe voorkom je herhaling?  
Helaas is een achillespeesblessure niet altijd te voorkomen. Wel kan het risico verminderd worden
door aandacht te besteden aan het volgende: 
• Doe een volledige warming-up vóór en een cooling-down na de training of wedstrijd van elk ca.

10-15 minuten. Besteed daarbij voldoende aandacht voor correct uitgevoerde rekoefeningen.
Vooral de rekoefeningen voor de voet- en kuitspieren zijn belangrijk.

• Zorg voor een rustige opbouw van de trainingen, zodat je lichaam rustig kan wennen aan de
extra belasting. Veel spelers krijgen last bij de overgang van gravel naar hardcourt of bij de
overgang van zomer naar wintertraining (indoor). Voer na vakantie, ziekte of bij trainen op
hardcourt de belasting in de loop van een á twee weken geleidelijk op. 

• Slecht schoeisel is een belangrijke oorzaak van overbelasting van de achillespees. Essentieel is
stabiliteit rond het enkelgewricht. Let er dus op dat de schoen de hiel goed omsluit en de hielbasis
breed genoeg is. De hielkap moet voldoende stabiel zijn. Dit kun je testen door te proberen de
hielkap met je duim in te drukken. Indrukken moet nauwelijks mogelijk zijn. Ook moet de schoen een soepele zool hebben, zodat een normale
afwikkeling van de voet over de bal van de voet naar de tenen plaats kan vinden. Het buigpunt moet onder de bal van de voet zitten en niet midden
onder de voet. Gooi oude schoenen niet gelijk weg, maar loop nieuwe schoenen van een ander merk of type geleidelijk in. 

• Tijdens de afwikkeling van de voet is een zekere hoeveelheid pronatie (naar binnen draaien van de voet) noodzakelijk. Door buitensporige pronatie
ontstaat een knik in de achillespees, waardoor deze zwaarder belast wordt (figuur 1, z.o.z.). Afwijkingen die met overmatige pronatie gepaard gaan
zijn een knik-platvoet, een holvoet en een beenlengteverschil. Laat bij standsafwijkingen een steunzool of een hakverhoging aanmeten bij een ortho-
pedisch schoenmaker.

• Na een zware training of wedstrijd helpt een massage om de kuitspieren te ontspannen en de spanning van de achillespees af te halen. Ook neemt
de doorbloeding van de weefsels toe, met als gevolg vermindering van spierkramp en bevordering van het herstel.

• Voer de frequentie of de duur van de trainingen niet te snel op. Zorg, in geval van een drastische verandering zoals bijvoorbeeld een ander merk
schoenen of verandering van speeloppervlak, voor voldoende tijd om het lichaam aan de verandering te laten wennen.

• Tijdens de herstelperiode na een enkelblessure treden vaak tijdelijk achillespeesklachten op. Dit wordt veroorzaakt door het vocht rond de achillespees
en de toegenomen instabiliteit van de enkel. Hierdoor wordt de achillespees zwaarder belast. De klachten kunnen worden tegengegaan door tijdelijk
gebruik te maken van een enkelbrace.

figuur 4. Versterken van de kuitspieren
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Wat is het?
Fasciitis plantaris is een overbelastingblessure ter hoogte van de aanhechting van de
peesplaat van de voet (fascia plantaris) aan de binnen-onderzijde van de hiel (figuur 1).
De peesplaat is het sterke weefsel aan de onderzijde van de voet, dat de verbinding
vormt tussen de tenen en de hak. Het vormt samen met de spieren en botten de voet-
boog. Bij de aanhechting aan het bot zijn er degeneratieve afwijkingen van de pees-
plaat door herhaaldelijke kleine scheurtjes. Soms laat een röntgenfoto een verkalking
zien (hielspoor), ontstaan door de voortdurende trekkrachten van de peesplaat aan het
bot. Dit veroorzaakt echter geen klachten. Met name bij serve- en volleyspelers, die veel
sprint- en sprongmomenten kennen, is het een veel voorkomende blessure. De
kenmerkende klachten bij een hielspoor zijn:
• Een scherp gelokaliseerde, messcherpe pijn en/of zwelling aan de binnenzijde van de

hiel, diep onder het vetkussen van de hiel.
• Pijn bij belasting; ontlasting of rust geeft vrijwel direct vermindering van de pijn.

´s Nachts kan de pijn wel nazeuren. 
• Er is sprake van startklachten en ochtendstijfheid. Dit houdt in dat de pijn erger is

wanneer het gebied rond de hiel koud en samengetrokken is, zoals ´s morgens bij het
opstaan of na gerust te hebben na inspanning.

blessurekaart

figuur 1. De hielblessure

Wat moet je doen? Eerste hulp!
• Over het algemeen geldt als vuistregel: gedoseerde rust, onbelast oefenen, koelen, rekken en het dragen van goed, stevig schoeisel zijn

belangrijk om de klachten te doen verminderen. 
• Bij pijn en zwelling geeft ijsmassage vaak verlichting. Maak gebruik van een smeltend ijsklontje of van een papieren bekertje met ijs.

Masseer hiermee de pijnlijke plaats. In het algemeen zijn 5 tot 8 minuten lang genoeg. Herhaal dit enkele malen per dag. 
• Voetzoolmassage of rollen van de voet over een blikje ontspant de peesplaat en voetspieren.  
• Bij voeten met een doorgezakt lengtegewelf (platvoeten) of bij een sterke neiging tot proneren (naar binnen knikken) wordt de peesplaat

bij hardlopen en tennissen te veel belast. Bij een zeer strakke voetboog, zoals bij holvoeten, komt de peesplaat bij het afwikkelen even-
zeer onder druk te staan. Zorg dat de voet optimaal ondersteund wordt met een inlegzool, stevige schoenen en/of een tape.

• Het is zinvol om tijdelijk gebruik te maken van een schokdempende hakverhoging. Er zijn speciale inleghielen verkrijgbaar, bestaande
uit schokabsorberend materiaal, met een uitsparing van nog zachter materiaal op de plaats van de pijn. Het voordeel van de hakverho-
ging is dat de spanning van de peesplaat wordt afgehaald, doordat de kuitspieren minder gespannen staan.

Een snelle en adequate eerste hulp is van groot belang voor een vlotte genezing. Laat bij ernstige gevallen of bij twijfel de blessure
beoordelen door een arts. Deze kan zo nodig verder onderzoek doen of je doorverwijzen naar een fysiotherapeut. 

Hoe zorg je voor het beste herstel?
Op het moment dat de ergste zwelling en pijn verdwenen zijn, kun je beginnen met de opbouw van de belasting. Bij deze opbouw is pijn
het signaal om rust te houden. Let op: de pijngrens dus niet overschrijden, want dat vertraagt de genezing! De opbouw van de belasting
verloopt in de drie onderstaande stappen. 

Stap 1. Verbeteren van de normale functie
• Rekken van de voetspieren. Dit kun je doen door te knielen op één been, terwijl de tenen op de grond blijven (figuur 2, z.o.z.). Geeft

dit onvoldoende rek, pak dan de tenen van één voet met de hand vast en trek de tenen en voet zoveel mogelijk naar achteren (figuur 3,
z.o.z.).

• Rekken van de lange kuitspieren. Maak met het gezonde been een stap naar voren, zover dat de hak van de andere voet net niet van
de vloer los komt. De knie van het geblesseerde been blijft gestrekt. Verplaats het gewicht van de achterste voet naar de voorste voet en
druk daarbij de hak van het achterste been stevig in de grond. Plaats eventueel de handen tegen een vast voorwerp (niet veren). Je voelt
rek boven in de kuit. Doe dit 15 tot 20 seconden, gevolgd door 10 tot 20 seconden rust en herhaal dit drie keer.

• Rekken van de korte kuitspieren. Buig nu van dezelfde uitgangspositie als hierboven de knie van het achterste (geblesseerde) been zover
dat de hak net niet van de vloer loskomt (niet veren). Je voelt rek laag in de kuit. Doe dit 15 tot 20 seconden, gevolgd door 10 tot 20
seconden rust en herhaal dit drie keer.

• Een nachtspalk met de enkel in neutrale stand en de tenen maximaal naar achteren/boven gebogen verkort de genezingsduur. De

De Hielblessure
(fasciitis plantaris)

De Hielblessure
(fasciitis plantaris)
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Hoe voorkom je herhaling?  
Helaas is een fascititis plantaris niet altijd te voorkomen. Wel kan het risico verminderd worden door aandacht te besteden aan het volgende: 
• Doe een volledige warming-up vóór en een cooling-down na de training of wedstrijd van elk minimaal 10 minuten. Besteed daarbij voldoende

aandacht voor correct uitgevoerde rekoefeningen. Vooral de rekoefeningen voor de voet- en kuitspieren zijn belangrijk.
• Zorg voor een rustige opbouw van de trainingen, zodat je lichaam rustig kan wennen aan de extra belasting. Veel spelers krijgen last bij de overgang

van gravel- naar hardcourttoernooien of bij de overgang van zomer naar wintertraining (indoor). Voer na vakantie, ziekte of bij trainen op hardcourt
de belasting in de loop van een á twee weken geleidelijk op. Gooi oude schoenen niet gelijk weg, maar loop nieuwe schoenen van een ander merk
of type geleidelijk in. 

• Draag stevige, goed passende tennisschoenen met een stevig hielstuk en goede ondersteuning van het lengtegewelf en het dwarsgewelf van de voet. 
• Maak ook buiten de tennis- of conditietraining gebruik van goede schoenen. Goede wandelschoenen zijn comfortabeler dan slappe, nauwelijks steun

gevende schoenen of hoge hakken. De hoogte van de hak veranderen (zoals bij de vroegere ‘roots’ schoenen) kan het ongemak vergroten, indien de
spieren en pezen niet goed op rek zijn. 

• Verbeter de coördinatie en versterk de spieren rondom de enkel. Vooral het staand op één been uitvoeren van oefeningen is zinvol. Deze oefening
kan verzwaard worden door te gaan staan op een ‘wiebelplankje’, een plankje met daaronder een halve bol.

nachtspalk wordt aangebracht met een elastische bandage of klittenband. 
• Versterken van de voetspieren. Ga op een stoel zitten. Schrijf het alfabet in de lucht met de voet

van het geblesseerde been. Rol met de tenen van de geblesseerde voet een uitgevouwen hand-
doek op door grijpbewegingen te maken. Doe dit 15 tot 20 seconden, gevolgd door 10 tot 20
seconden rust en herhaal dit 10 tot 20 keer.

• Dagelijks 15-30 minuten fietsen of zwemmen om de algehele conditie op peil te houden. 

Stap 2. Opbouw van de sportbelasting
Zodra je in staat bent om alle boven beschreven oefeningen goed uit te voeren en wandelen zonder
pijn mogelijk is, kun je weer aan sporten gaan denken. Hieronder staan enkele oefeningen om op
te bouwen naar de sportbelasting. 
• Ga langzaam op je tenen staan en houd dit 10 tot 20 seconden vast. Laat je dan weer zakken op

de platte voet. Voer deze oefening eerst uit met twee benen tegelijk en vervolgens alleen steunend
op de geblesseerde voet. 

• Loop op de tenen; loop op de hakken. 
• Maak kleine, snelle pasjes op de plaats, afwisselend steunend op het linker- en rechterbeen.
• Gaat dit goed, begin dan met hardlopen. Begin met rustig inlopen, daarna wat versnellingsloop-

jes, gevolgd door draai- en keeroefeningen. Bouw tot slot korte sprints in.
• Vervolgens kun je sprongoefeningen gaan uitvoeren, zoals loopsprongen, schaatssprongen en

hinkelen.

Stap 3. Weer tennissen
• Nu ben je klaar om weer de tennisbaan op te gaan. Start tegen het oefenmuurtje of met miniten-

nis, waarbij je langzaam naar achteren gaat. Zorg dat je met kleine pasjes steeds goed voor de
bal komt te staan.

• Je kunt in deze fase ook volley oefeningen uitvoeren.  
• Doe vervolgens (in de loop van één tot twee weken) wat meer oefeningen waarbij je grotere

afstanden naar de bal toe moet bewegen (tennis drills van hoek tot hoek).
• Je kunt nu ook wat lagere volleys gaan spelen.
• Voeg vervolgens de service toe, gevolgd door de smash.
• Zodra je ook de sprongsmash zonder problemen kunt uitvoeren, kun je oefenwedstrijden gaan

spelen, gevolgd door echte wedstrijden.

Wil je meer weten over blessures en hoe je ze kunt voorkomen? Kijk op www.knltb.nl, of stel je vraag via tennisblessurevrij@knltb.nl

figuur 2. Rekken van de voetspieren

figuur 3. Verder rekken van de voetspieren

oefeningenoefeningen
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Wat is het?
Osgood Schlatter is een overbelastingsblessure van de knie tijdens de groei. Deze wordt veroor-
zaakt door voortdurende trek van de kniepees aan de zich ontwikkelende tuberositas tibiae, een
verdikking net onder de knieschijf (figuur 1). De aandoening komt het meeste voor bij jongens
tussen de 10 en 15 jaar en meisjes tussen de 8 en 13 jaar en vaker bij jongens dan bij meisjes.
De klachten zijn een warme, wat opgezette en pijnlijke bobbel onder de knie. Fietsen, traplo-
pen, starten, stoppen, sprinten, springen, diepe kniebuigingen en het op de knieën zitten zijn
meestal pijnlijk. Bij tennissen treden de klachten vooral op bij lage volleys, links-rechtsoefenin-
gen en serveren. De klachten kunnen zowel plotseling als geleidelijk ontstaan en zijn vaak
wisselend aanwezig.
De blessure heeft te maken met de groei. Kraakbeen van de groeikern van de tuberositas tibiae
(de knobbel net onder de knie) kan minder belasting verdragen dan bot. Zodra de groeikern
dicht is en al het kraakbeen is omgezet in bot, zullen de klachten definitief verdwenen zijn.
Meestal zijn de klachten echter al voor die tijd over. Gemiddeld duurt de blessure een half jaar,
waarbij sommige spelers en speelsters slechts een paar maanden last hebben, anderen wel twee
jaar. In een heel enkel geval houdt een speler last na het bereiken van de volwassen leeftijd. In
dat geval is er meestal sprake van losse botfragmenten, die operatief verwijderd kunnen worden.

blessurekaart

figuur 1. De knieblessure

Wat moet je doen? Eerste hulp!
• IJs. Koel de pijnlijke plaats direct met ijs, een cold-pack of koud stromend water gedurende minimaal tien minuten en herhaal dit enkele

malen per dag. Plaats het ijs niet op de blote huid, maar leg er een handdoek tussen. 
• Bij klachten stoppen met sporten of de training aanpassen. 
• Let op: de pijnlijke plaats níet met ultrageluid laten behandelen, daar dit juist een negatief effect heeft!   
• Neem rust; met vermindering van de belasting geneest de blessure vaak goed. 

Een snelle en adequate eerste hulp is van groot belang voor een vlotte genezing. Laat bij ernstige gevallen of bij twijfel de blessure
beoordelen door een arts. In een aantal gevallen zal deze je doorverwijzen voor verder onderzoek (echo of röntgenfoto van de knie).

Hoe zorg je voor het beste herstel?
Pijn is het signaal om rust te houden. Let op: de pijngrens dus niet overschrijden, want dat vertraagt de genezing! De opbouw van de
belasting verloopt in twee stappen, van licht naar zwaar. Hieronder staan ze beschreven met enkele tips.

Stap 1. Verbeteren van de normale functie
• Door de spieren aan de voor- en achterzijde van het bovenbeen (quadriceps en hamstrings) regelmatig te rekken, wordt de rustspan-

ning van de spieren lager en de trekkracht op de kniepees minder. Het rekken mag echter geen pijn doen, dus in de acute fase de
spieren niet te veel rekken.  

• Quadriceps: ga rechtop staan en zoek steun met één hand. Buig een been, pak de enkel vast en trek de hiel naar de billen toe totdat rek
gevoeld wordt in het bovenbeen. De rek kan verhoogd worden door het bovenbeen nog wat meer naar achteren te brengen (figuur 2,
z.o.z.). Doe dit 10 tot 15 seconden, gevolgd door 10 tot 20 seconden rust en herhaal dit drie keer. 

• Hamstrings. Leg het been horizontaal op een hek of bankje. Houd de rug recht en buig de tenen naar je toe. Houd beide benen ge-
strekt. Doe dit 10 tot 15 seconden, gevolgd door 10 tot 20 seconden rust en herhaal dit drie keer (figuur 3, z.o.z.).

• Coördinatietraining. Ga op het geblesseerde been staan, met de armen gespreid om de balans goed te bewaren. Doe vervolgens de
ogen dicht en probeer balans te houden. Maak vervolgens kleine kniebuigingen.

• Gebruik tijdens het spelen een patellapeesbandje (figuur 4, z.o.z.) of brace. Hierdoor wordt de (punt)belasting op de aanhechting aan
de tuberositas tibiae van de kniepees over een groter gebied verspreid, waardoor de belastbaarheid van de knie toeneemt.

• Bij het naar school gaan liefst een fiets met versnelling nemen. Zet de fiets in de lichtste versnelling en gebruik een hoge trapfrequentie.
Dit geeft de minste belasting van de knieën. Liefst tegen de wind in en heuvel op fietsen vermijden. 

• Vermijd lang met opgetrokken knieën zitten en lang in dezelfde houding zitten.

De Knieblessure
(Osgood Schlatter)

De Knieblessure
(Osgood Schlatter)

opm.kaarten02  02-01-2003  13:12  Pagina 11



Hoe voorkom je herhaling?
Helaas is Osgood Schlatter niet altijd te voorkomen. Wel kan het risico verminderd worden door
aandacht te besteden aan het volgende: 
• Doe een volledige warming-up vóór en een cooling-down na de training of wedstrijd van elk ca.

10-15 minuten. Besteed daarbij voldoende aandacht voor correct uitgevoerde rekoefeningen.
Vooral de rekoefeningen voor de kuitspieren zijn belangrijk.

• Zorg voor een rustige opbouw van de trainingen, zodat je lichaam rustig kan wennen aan de
extra belasting.

• Bouw sprint- en sprongoefeningen rustig op en daags na intensieve sprinttraining wat lichter
trainen.  

• Tijdens de groeispurt niet te veel sprongoefeningen doen.
• Zorg voor een goed passende tennisschoen met aandacht voor goede schokdemping, zijwaartse

stabiliteit, feeling met de ondergrond (grip) en een optimaal draagcomfort.  
• Laat bij standsafwijkingen van de benen of voeten (x- of o-benen, knik-, plat-, of holvoeten) goede

zooltjes in je schoenen aanmeten en draag stevige tennisschoenen.

Stap 2. Weer tennissen 
Bij lichte klachten hoeft de tennistraining niet volledig gestaakt te worden, maar wel aangepast. Bij
ernstige klachten is trainingshervatting na zes weken tot drie maanden meestal weer mogelijk. 
• Probeer zoveel mogelijk op gravel te spelen en zo weinig mogelijk op hardcourt. Door de langere

remweg is de piekbelasting van de knie bij spelen op gravel lager dan bij spelen op hardcourt.
• Overleg met de trainer of het mogelijk is de training aan te passen, waarbij je aanvankelijk zoveel

mogelijk de bal vanuit een gebied van twee bij twee vierkante meter slaat. Hierdoor kun je wel
goed je voetenwerk oefeningen blijven doen (kleine pasjes maken, steeds goed voor de bal
komen staan), zonder dat de knie overmatig zwaar belast wordt. 

• Beperk het aantal zware kniebelastende activiteiten, zoals sprint- en sprongoefeningen, lage
volleys, intensieve links-rechtsoefeningen, en serve- en volleytraining.

• Indien het aangepast trainen goed verloopt, kunnen geleidelijk meer oefeningen toegevoegd
worden waarbij je grotere afstanden naar de bal toe moet bewegen (tennis drills van hoek tot
hoek). 

• Vervolgens kunnen ook lagere volleys, de service en smash toegevoegd worden. 
• Hou er rekening mee dat je bij deze blessure de ene dag klachtenvrij kunt zijn, terwijl je de

volgende dag toch weer last kunt hebben. Laat je daardoor niet uit het veld slaan, maar pas de
training op dat moment aan.

Wil je meer weten over blessures en hoe je ze kunt voorkomen? Kijk op www.knltb.nl, of stel je vraag via tennisblessurevrij@knltb.nl

figuur 2. Quadriceps

figuur 3. Hamstrings

figuur 4. Gebruik een patellapeesbandje

oefeningenoefeningen
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Wat is het?
Een tendinopathie van de pols is een overbelasting van één van de pezen rondom de pols.
Meestal betreft het de m. extensor carpi ulnaris, de pees aan de pinkzijde van de pols, aan de
bovenkant (figuur 1). Deze blessure treedt meestal op aan de niet-dominante pols en geeft
klachten bij het slaan van de dubbelhandige backhand. De m. flexor carpi ulnaris pees is
eveneens aan de pinkzijde van de pols gelokaliseerd, maar zit meer aan de onderzijde. Deze
pees geeft meestal klachten in de dominante hand, waarbij het serveren, de forehand, en de
forehandvolley vaak pijnlijk zijn. De oorzaak van deze blessure is de hoge belasting die de
spieren rondom de pols moeten opvangen op het moment dat de bal het racket raakt. Dit
resulteert in het overrekken en hele kleine scheurtjes van met name deze pezen. Vrouwen
hebben vaker last van polsblessures dan mannen, vermoedelijk doordat zij in het algemeen wat
soepeler zijn en minder sterke polsen hebben dan mannen. De blessure wordt gekenmerkt door
pijn, zwelling en soms warmte en roodheid bij de peesaanhechting. Ook is het buigen of
strekken van de pols tegen weerstand vaak pijnlijk. Peesaandoeningen genezen vaak langzaam,
zodat het niet ongebruikelijk is dat klachten zes weken of langer aanhouden.

blessurekaart

figuur 1. De polsblessure

Wat moet je doen? Eerste hulp!
• Gedoseerde rust (minder of niet tennissen) en koelen van de pols met ijs.  
• Draag een polsbrace of tape tijdens het spelen en zo nodig ook in het dagelijks leven. Het doel van de brace of tape is om de pols te

stabiliseren, zodat de pezen en banden de gelegenheid krijgen om te herstellen.  

Een snelle en adequate eerste hulp is van groot belang voor een vlotte genezing. Laat bij ernstige gevallen of bij twijfel de blessure
beoordelen door een arts. Deze kan zo nodig verder onderzoek doen of je doorverwijzen naar een fysiotherapeut. 

Hoe zorg je voor het beste herstel? 

Stap 1. Verbeteren van de normale functie
In deze fase wordt vooral aandacht besteed aan het vergroten van de kracht van de onderarm- en polsspieren. Het doel van deze oefe-
ningen is om de spieren te versterken die de pols bij het raakmoment van de bal stabiliseren. Spelers die een dubbelhandige backhand
en/of dubbelhandige forehand slaan dienen er op te letten beide polsen te versterken. 
• Polsbuigers: Begin met een licht gewicht (max.1 kilo) of een niet te strakke elastische band. Steun de onderarm met een licht gebogen

elleboog op de knie, handpalm naar boven gericht. Beweeg de pols vanuit de middenstand naar boven en naar beneden (drie series
van 10-20 herhalingen) (figuur 2, z.o.z.). 

• Polsstrekkers: Deze oefening is het tegenovergestelde van de oefening voor de polsbuigers. Steun de onderarm met licht gebogen
elleboog op de knie, maar nu met de handpalm naar beneden gericht. Beweeg de pols vanuit de middenstand naar boven en naar
beneden. In de beginfase is het voldoende om het gewicht alleen maar vast te houden, zonder de pols te bewegen. Later uitbouwen
naar drie series van 10-20 herhalingen (figuur 3, z.o.z.).

• Verbeteren van de knijpkracht. Dit is een algemene oefening waarbij alle spieren van onderarm en hand worden versterkt. Maak hierbij
gebruik van een oude, wat zachtere bal (drie series van 10-20 herhalingen). 

De Polsblessure
(tendinopathie)
De Polsblessure
(tendinopathie)
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Hoe voorkom je herhaling?
• Doe een volledige warming-up voor en een cooling-down na de training van elk ca. 10-15 minuten. Begin bij het inspelen met minitennis.
• Zorg voor een rustige opbouw van de trainingen, zodat je lichaam kan wennen aan de extra belasting.
• Wissel volley-trainingen regelmatig af met andere slagen, zodat je polsen steeds voldoende tijd krijgen om te herstellen.
• Vermijd push ups met de platte hand op de grond, omdat dit polsklachten kan verergeren. Indien je toch de push up wilt trainen, voer deze dan uit

met een rechte pols, terwijl je steunt op je vuisten of maak gebruik van een handsteun (figuur 4).
• Zorg voor de juiste greep. Bij een te dikke of een te dunne greep moet men in het racket knijpen om te voorkomen dat het racket gaat draaien in de

hand. De juiste greepmaat is als volgt vast te stellen. Pak het racket losjes beet, alsof je het een hand geeft. Tussen de duimmuis en vingertoppen
moet nog de breedte van een pink passen.

Stap 2. Weer tennissen
In deze fase gaat de aandacht uit naar de opbouw van de specifieke tennisbelasting. De toename
van de belasting zou op onderstaande wijze kunnen plaatsvinden.  
• Minitennis, zowel forehand als backhand.
• Baselinetennis, waarbij uitsluitend forehands en slicebackhands of enkelhandige backhands

geslagen worden. 
• Begin bij voorkeur op een langzame baan (gravel) want op snelle banen is minder tijd beschik-

baar om de slagen goed uit te voeren.   
• Volleys. Deze heel rustig opvoeren en niet te lang achter elkaar trainen. De pols op het raakmo-

ment goed stabiliseren.
• Baselinetennis met alle typen backhands. Limiteer het gebruik van de korte cross topspin back-

hand, daar dit de meeste belasting van de pols geeft. 
• Smash en service.
• Oefenwedstrijd.
• Wedstrijdtennis. 

Tijdens deze stap 2 is aandacht voor timing en techniek van groot belang. Het gevoel voor timing
zorgt ervoor dat het opnieuw inslijpen en verbeteren van techniek met minimale krachtsinspanning
verloopt. Dit is uitermate belangrijk om bij de backhand de juiste polsstand te kunnen handhaven
en de slagbeweging zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Enkele tips bij het opbouwen van specifieke tennisbelasting voor met name de backhand:
• Probeer bij de backhandbeweging de bal voor het lichaam te raken, waardoor gemakkelijk vanuit

de schouder gespeeld kan worden en de pols gefixeerd (strak) blijft.
• Probeer de onderarm te gebruiken voor racketcontrole en niet voor kracht. Kracht moet overwe-

gend komen uit de schouderspieren, die veel sterker zijn dan de onderarmspieren.
• Probeer tijdens het uitvoeren van de backhand de balansarm (niet-slagarm) in te schakelen. De

functie van de balansarm is namelijk belangrijk voor een vloeiend verloop van de backhandslag
(deze ondersteunt het racket in de uitgangshouding, maakt het mogelijk dat de greep wordt
verpakt bij het veranderen van soort slag, bevordert het indraaien van de rechterschouder etc.).

• Wanneer tijdens het slaan van een dubbelhandige backhand de klachten blijven bestaan, is een
enkelhandige backhand te overwegen. Omdat er naast voordelen ook nadelen zijn verbonden aan
het spelen met een enkelhandige backhand, kun je dit het beste met de tennistrainer overleggen.

• Naast de backhand zijn ook de volleys slagen die pijn in de pols kunnen provoceren. Probeer ook
deze slagen rustig op te bouwen.

Wil je meer weten over blessures en hoe je ze kunt voorkomen? Kijk op www.knltb.nl, of stel je vraag via tennisblessurevrij@knltb.nl

figuur 2. Polsbuigers

figuur 3. Polsstrekkers

figuur 4. Opdrukken met een handsteun

oefeningenoefeningen
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