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Voetballers met liesblessures vormen een uitdaging voor fysiotherapeuten. Het stellen van de juiste diagnose is lastig 
en het frustreert als liesklachten na sporthervatting weer opspelen. Tot op heden is het onbekend waarom zoveel 
liesblessures bij voetballers recidiveren. In dit artikel naar aanleiding van mijn proefschrift ga ik in op de oorzaak van 
dit hoge recidief. 

Tekst en beeld: Rob Langhout

Inleiding
De liesblessure is de op drie na meest 
voorkomende blessure in de voetbal-
sport.1 Liesblessures kenmerken zich 
door een verhoogde kans op recidief 
en chroniciteit waardoor sportpresta-
tie en wedstrijdfrequentie afnemen en 
carrières zelfs voortijdig eindigen.2 De 
voorheen uitgebreide terminologie van 
liesblessures is door de Doha-classificatie 
teruggebracht tot vier klinische entitei-
ten: adductor-, iliopsoas-, inguinaal- en 
pubis-gerelateerd.3 De diagnostiek van 
liesblessures wordt bemoeilijkt door de 
complexe anatomie van de liesregio: de 
adductoren zijn met elkaar en met de 
buikspieren verbonden, het lieskanaal 
wordt mede gevormd door  peesbladen 
van de buikspieren en de iliopsoas 
bevindt zich tegen de voorzijde van het 
heupgewricht.4 Dit maakt geïsoleerd 
testen lastig, wat bijdraagt aan de lage 
validiteit van onderzoektesten.5 Omdat 
de correlatie van liesblessures met 
morfologische veranderingen laag is, is 
ook de interpretatie van beeldvorming 
lastig.6 Hoewel studies aantonen dat 
zwakke adductoren de kans op nieuwe 
liesblessures verhogen, zijn multimodale 
behandelprogramma’s wel succesvol in 
sporthervatting, maar leiden ze niet tot 
het verminderen van de blessurepreva-
lentie.7-9

Prevalentie
Ondanks de wereldwijde populariteit 
van (vrouwen)voetbal is er slechts een 
gering aantal blessurestudies van het 
vrouwenvoetbal. In deze studies wor-
den  voornamelijk timeloss blessures 

Op zoek naar het blessuremechanisme

Complexiteit van liesblessures

 onderzocht.10 Timeloss refereert aan 
blessures met verlies van speeltijd en 
non-timeloss aan blessures waarbij 
spelers doorspelen. Wij onderzochten 
de prevalentie van zowel timeloss als 
non-timeloss liesblessures bij amateur- 
vrouwenvoetballers en professionele 
mannenvoetballers in Nederland. 
Gebleken is dat de timeloss prevalentie 
bij vrouwen hetzelfde is als bij mannen 
(11%).11,12 Dit wijkt af van een review waar-
uit blijkt dat de frequentie van liesbles-
sures bij vrouwen significant lager is dan 
bij mannen.13 De ernst van non-timeloss 
liesblessures kan worden uitgedrukt als 
de score op de Copenhagen Hip And Groin 
Outcome Score (HAGOS).14 Bij vrouwen 
bleek dat liesklachten de meest voorko-
mende non-timeloss blessures zijn (36%) 
en een kwart van de vrouwen- en man-
nenvoetballers had in het  voorseizoen 
al liesklachten.11,12 De opvallend hoge 
liesblessurelast bij vrouwen in Nederland 

is mogelijk te wijten aan de snelle groei 
van het vrouwenvoetbal. Het kan zijn dat 
het merendeel van de vrouwen nog niet 
voetbalfit is wanneer zij starten met voet-
ballen, waardoor het blessurerisico hoger 
is. Een andere verklaring is dat de meeste 
amateur-vrouwenvoetballers minder 
goede medische begeleiding krijgen dan 
professionele mannenvoetballers.

Recidief en chroniciteit
De sterkste voorspeller van een nieuwe 
liesblessure is een eerdere liesblessure.2 
De helft (52%) van de vrouwen met een 
eerdere liesblessure had ook een liesbles-
sure in het volgende voorseizoen (odds 
ratio [OR] 10; 95% betrouwbaarheids-
interval [BI] 6-16). Hiervan was driekwart 
recidief en een kwart chronisch. De duur, 
ernst en frequentie van eerdere liesbles-
sures blijken van invloed op de hoogte 
van het risico: langdurige liesblessures 
(> 4 weken) recidiveren meer (71%) dan 
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kortdurende (< 1 week; 47%); timeloss 
liesblessures recidiveren meer (63%) dan 
non-timeloss liesblessures (48%) en 2 of 
meer eerdere liesblessures blijken gere-
lateerd aan een nieuwe liesblessure (OR 
2; BI 1-4).15 De relatie tussen een eerdere 
liesblessure en een nieuwe wordt ver-
klaard door resterende functiestoornissen 
van de adductoren, zoals verminderde 
kracht of range of motion (ROM).2,7,8

Het blijkt dat eerdere blessures in andere 
lichaamsregio’s dan de lies ook risico-
factoren zijn voor nieuwe liesblessures.16 
Vrouwenvoetballers met enkel- en knie-
blessures in het vorige seizoen hadden 
een verhoogde kans op liesblessures in 
het volgende seizoen (OR 2; BI 1-8) en 
bij de mannen waren dat eerdere enkel-, 
knie-, bovenbeen- en schouderblessures 
met timeloss van meer dan negen weken 
(hazard ratio 5; BI 2-15).12,15 De relatie tus-
sen blessures in verschillende lichaamsre-
gio’s wordt verklaard door  compensatie, 
omdat de biomechanica van een sport-
actie verandert.17,18 Zo blijken ook ham-
stringblessures geassocieerd te zijn met 
eerdere kuit- en quadricepsblessures, 
voorstekruisbandoperaties en stressfrac-
turen van de lumbale wervelkolom.16 
Onze studie is de eerste die langdurige 
enkel-, knie-, bovenbeen- en schouder-
blessures associeert met nieuwe liesbles-
sures, hetgeen nieuwe inzichten biedt in 
het blessuremechanisme.12

Blessuremechanisme
Kennis van het blessuremechanisme 
is essentieel om de blessureprevalen-
tie terug te dringen.19 Het blessure-
mechanisme wordt beschreven als een 
sportactie waarvan de biomechanica is 
 veranderd door eerdere blessures, waar-
door nieuwe blessures kunnen ontstaan 
in lichaamsregio’s met verhoogde belas-
ting.18,20 De biomechanica van een sport-
actie kan worden omschreven als een 
gecoördineerde keten van segmentbe-
wegingen waarbij een spiercontractie een 
lokaal gewricht accelereert en gewrichten 
op afstand laat accelereren door dyna-
mische koppeling.21 Hierbij ontwikkelt een 
segment snelheid door de overdracht van 
de snelheid van het proximaal aangren-
zende segment en niet door piekcontrac-
ties van spieren.22-24 Uit recent onderzoek 
bleek dat zelfs bij schieten met toene-
mende balsnelheid de contractiekracht 
van de adductor longus niet toeneemt.25 »

Voetbaltrapregistratie in een laboratorium met een optical tracking system met 8 infrarood camera’s, 2 video-
camera’s en 31 reflecterende markers26,27

Figuur 1

Onze studie en een eerdere studie tonen 
aan dat de meeste liesblessures ontstaan 
of recidiveren tijdens de voetbaltrap.6,15 
Hiervan analyseerden we de coördina-
tie door de timing van pieksnelheid van 
de gewrichten van benen, bekken en 
bovenlichaam te registreren (zie figuur 
1).26 Het blijkt dat bij schoten met de 
hoogste balsnelheid de kanteling van 
het bekken relatief het meest toeneemt, 
waardoor enerzijds het bovenbeen ver-
traagt en anderzijds het onderbeen en 
de voet versnellen.27 Functiestoornissen 
van het bekken kunnen derhalve conse-
quenties hebben voor de traptechniek. 
Van blessures is bekend dat ze na een 
jaar nog kunnen resulteren in afname 
van spierkracht en vermoedelijk ook van 
de snelheid van gewrichtbewegingen.17 
Als de bekkenfunctie door een blessure 
wordt verstoord, kan spierarbeid worden 
ingezet om het gebrek aan snelheid te 

compenseren. Omdat flexiesnelheid van 
de schietheup een dominante factor is 
voor balsnelheid, kunnen de adductoren 
compensatoir overvraagd worden met 
als gevolg een toename van het blessu-
rerisico tijdens schieten.28 
Om in de dagelijkse praktijk een indruk 
van het blessuremechanisme bij voet-
ballers te krijgen, ontwikkelden we twee 
nieuwe, sportspecifieke en betrouwbare 
functietesten van de full body backswing 
(tension arc; intra- en intertester ICC 0,96 
en 0,75) en van de bekkenkanteling (ICC 
0,97 en 0,94). Uit deze testen bleek dat 
voetballers met adductor-gerelateerde 
liesblessures significant minder ROM ver-
tonen dan voetballers zonder liesblessu-
res. Zo was de mobiliteit van de tension 
arc bij geblesseerde voetballers gemid-
deld 135 graden en bij niet- geblesseerde 
voetballers gemiddeld 188 graden  
(zie figuur 2).29 De bekkenkanteling was 
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bij geblesseerde voetballers gemiddeld 
21 graden en bij niet-geblesseerde voet-
ballers gemiddeld 27 graden.30 Een ver-
gelijkbaar resultaat vonden we in een 
cohort met Ierse voetballers, waarbij het 
verschil in bekkenkanteling gemiddeld 5 
graden was tussen geblesseerde en niet- 
geblesseerde voetballers (p < 0,01).31

Fysiotherapie
De onderlinge afhankelijkheid  tussen 
eerdere blessures, traptechniek en 
 recidief vraagt om een brede, sportspe-
cifieke aanpak van liesblessures. In mijn 
proefschrift doe ik de volgende aanbe-
velingen.

Anamnese en onderzoek – Het regelmatig 
monitoren van voetballers met de HAGOS 
geeft een betrouwbaar overzicht van 
het seizoenverloop van lies-gerelateerde 
problemen op individueel- en groepsni-
veau.32 Bij verslechtering van de scores 

kan al in een vroeg stadium diagnostiek 
en zo nodig interventie plaatsvinden om 
klachten te verminderen, sportprestaties 
te verbeteren en de kans op recidief te 
verlagen.15 Voetballers met liesblessures 
kunnen betrouwbaar worden onder-
zocht met twee nieuwe, sportspecifieke 
functietesten van de tension arc en het 
bekken.29-31 Deze testen informeren over 
de hoedanigheid van de voetbaltrap als 
blessuremechanisme.

Therapie – Bij voetballers met adduc-
tor-gerelateerde timeloss liesblessures 
leidt manipulatieve rek van de adduc-
toren tot snelle sporthervatting. Veel 
spelers konden na een interventie weer 
snel een wedstrijd spelen (81% binnen 
2 weken en 85% binnen 3 maanden).33 
Functieherstel van de tension arc en 
 bekkenkanteling kan compensatie van 
de adductoren verminderen. Verminderde 
voetbalfitheid bij debutanten en 

 langdurige blessures verdienen aandacht 
in de revalidatie.11

Preventie – Bij spelers met liesblessures 
dienen eerdere liesblessures geïnventa-
riseerd te worden op duur, ernst (time-
loss/non-timeloss) en frequentie. Dit 
geeft inzicht in het risico op recidief.15 

Een belangrijke preventieve maatregel 
bestaat uit het herstellen van de trap-
techniek. Naast tension arc en bekken-
mobiliteit informeert ook de blessure-
historie over het blessuremechanisme. 
Blessures uit het vorige seizoen in andere 
lichaamsregio’s dan de lies dienen 
 geïnventariseerd te worden op de duur 
van timeloss. Regio’s met langdurige 
eerdere blessures dienen onderzocht te 
worden op resterende  functiestoornissen 
zoals ROM, spierkracht en stabiliteit, 
maar ook op functiestoornissen met 
een meer sportspecifiek karakter zoals 
snelheid.11,12,17 Fysiotherapie bij relevante 

»

De full body backswing van de voetbaltrap (tension arc) wordt getest op ROM-abductie van de heup van het schietbeen als 1 van de 5 deelbewegingen. Hierbij worden de 
romp, het standbeen en de knie van het schietbeen consequent in hun sportspecifieke positie gehouden. De test is beschreven in het artikel van Tak et al., 2017.29

Figuur 2
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Hoe ben je tot dit promotietraject 
gekomen?
Op een geweldige cursuslocatie 
(Azoren 2010) deelde ik met Igor Tak 
(Utrecht) mijn passie voor liesblessu-
res. We hebben dit onderzoeksproject 
gezamenlijk uitgevoerd waarbij onze 
manueel- en sportfysiotherapeutische 
achtergrond een ideale basis bleek. 
Dankzij de hulp van universiteiten, 
hogescholen, medische sportcentra en 
voetbalclubs in binnen- en buitenland 

bleef de motivatie hoog en het project 
al die jaren erg leerzaam en leuk. 

Waarom dit onderwerp?
Het bleef me verbazen dat ik geen 
verklarende functiestoornissen kon 
vinden bij spelers met liesblessures die 
daardoor slechter en minder konden 
voetballen of zelfs hun sportcarrière 
moesten opgeven. Dat was voor mij de 
trigger om op zoek te gaan naar ant-
woorden.

Hebben de conclusies je verrast?
Ja. Ik had niet verwacht dat het bles-
surerisico bij met name vrouwenvoet-
ballers zo hoog zou zijn. Ook heeft de 
relatie tussen blessures in verschillende 
lichaamsregio’s me verrast. Deze bevin-
ding heeft enorm geholpen om de oor-
zaak van het hoge recidief te begrijpen: 
eerdere blessures veranderen de trap-
techniek, waardoor liesblessures kunnen 
ontstaan. Samen met de aangetoonde 
bewegingsfunctiestoornissen geeft dit 
een veel bredere kijk op de etiologie en 
het management van recidiverende lies-
blessures en blessures in het algemeen. 
Ook imponeerde het sterke effect van 
een eenmalige adductor-manipulatie op 
sporthervatting. Dit relativeert de ernst 
van liesblessures op weefselniveau. 

Wat zou jij doen met 1 miljoen 
onderzoeksgeld?
Menselijke bewegingen kunnen wor-
den vastgelegd met laboratorium- 

gebonden optical 
tracking systems. De 
techniek van sport-
acties kan hiermee 
in kaart worden 
gebracht door de 
volgorde en snelheid 
van gewrichtbe-
wegingen vast te 
leggen. Met geld en 
de huidige stand 
van technologie is 
het nu mogelijk om 
mobiele, draadloze bewegingsregistra-
tiesystemen te ontwikkelen. Inertiële 
sensoren registreren de gewenste kine-
matische informatie (3- dimensionale 
ROM, snelheid en versnelling) van 
sportacties op een relatief goedkope 
en eenvoudige manier via een tablet of 
mobiele telefoon in de praktijk of op de 
sportlocatie. We zijn al een aantal jaren 
bezig met de ontwikkeling van een der-
gelijk systeem en hebben recent vast-
gesteld dat de nauwkeurigheid van de 
metingen vergelijkbaar is met die van 
een erkend optical tracking system.34 
We willen het systeem perfectioneren 
en meer onderzoek doen in voetbal en 
andere sporten. Het vastleggen van 
sportbewegingen kan voor iedereen 
toegankelijk worden als nieuwe tool 
in ons fysiotherapeutisch arsenaal. Ik 
ben ervan overtuigd dat we dan in het 
kader van preventie de ontbrekende 
schakel sneller kunnen identificeren en 
recidief kunnen verminderen.
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WAT KAN DE FYSIOTHERAPEUT MET DE RESULTATEN VAN 
DIT ONDERZOEK?

We moeten inzien dat de klinische manifestatie van een liesblessure het topje van 
de bekende ijsberg is. Zonder kennis en herstel van de onderliggende factoren blijft 
de kans op recidief hoog. Monitoring van het beloop van liesgerelateerde problemen 
met bijvoorbeeld de HAGOS stelt de fysiotherapeut in staat tijdig te interveniëren. 
Bij diagnostiek, therapie en preventie is het belangrijk dat de focus niet alleen op de 
lies ligt, maar ook op andere regio’s waar zich eerder blessures hebben voorgedaan. 
Die focus moet een sportspecifiek karakter hebben. ROM tension arc, bekkenfunctie 
en de snelheid van perifere gewrichten verdienen hierbij aandacht. Bij adductor-
gerelateerde liesblessures kan manipulatieve rek van de adductoren bijdragen aan 
snelle sporthervatting.

rob.langhout@fysiotherapiedukenburg.nl

 functiestoornissen beoogt vermin-
dering te geven van lies-gerelateerde 
 problemen, verbetering van de traptech-
niek, snelle hervatting van training en 
wedstrijden en verlaging van de kans op 
recidief.


