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Wordt de blessure steeds erger, dan be-

sluit je er iets aan te doen. De huisarts

schrijft vaak een pijnstiller/ontstekingrem-

mer voor en adviseert te koelen (ijs) na de

sportinspanning gedurende twintig minu-

ten. Helpt dit niet, dan ga je terug naar de

huisarts die je vervolgens naar de fysio-

therapeut stuurt. Die gaat masseren,

dwarse fricties toepassen, oefenen of zet

er een elektrisch apparaat op. Als je pech

hebt, helpt ook dit niet en ga je terug naar

de huisarts die je verwijst naar de ortho-

pedisch chirurg en die je als uiterste red-

middel gaat opereren. Mocht dit ook niet

helpen, dan ga je naar een andere ortho-

pedisch chirurg, die je als uiterste redmid-

del gaat opereren. Heb je daarna nog

steeds klachten dan moet je gewoon

wachten tot er ongeveer tien jaar om zijn,

want dan is het vanzelf overgegaan. Dit

klinkt allemaal een beetje simpel, maar

het is wel zo! 

Krachttraining Onlangs was ik op

een congresdag voor sportartsen over de

achillespeesblessure. Alle informatie komt

daar vandaan: pijnstillers en ontstekings-

remmers werken niet! Koelen hoeft maar

één minuut, kwartiertje rust en dan weer

één minuut, zo drie keer. De orthopedisch

chirurgen konden het er niet over eens

worden of een operatie eigenlijk wel

hielp. Er was weinig wetenschappelijk be-

wijs voor en veel verschillende operatie-

technieken. De fysiotherapeut doet zijn

best, maar masseren, dwarse fricties en

een elektrisch apparaat helpen niet, alleen

oefenen op een speciale manier wel (zie

afbeelding). 

Hoe kom ik er aan? Het belang-

rijkste is eigenlijk nog niet besproken: je

komt er namelijk makkelijker van af als je

weet hoe het zo gekomen is. Anders kun

je blijven therapieën, omdat de bron van

de ellende niet is weggenomen. Ben je

opeens meer gaan trainen, zadel te hoog

(verkorting achillespees) óf te laag (ver-

lenging achillespees), schoenplaatjes té

ver naar voren (meer kracht op de achil-

lespees) of heb je een ander pedaalsys-

teem of andere schoenen? 

Los van het materiaal of trainingsintensi-

teit kan het ook in het lijf zelf zitten; ma-

nueel geneeskundige oorzaken door bij-

voorbeeld een ongeval in het verleden.

Enkelgewrichten zitten vast, knie draait

niet goed, heup staat verkeerd of wervels

in de onderrug zitten vast. Je hoeft daar

geen last van te hebben, maar het kan

wel tot gevolg hebben dat het lijf anders

moet gaan bewegen en dát heeft weer tot

gevolg dat een achillespees overbelast

kan raken.

Hoe kom ik er af?
• Zelf doen: trainingsbelasting omlaag,

excentrische krachttraining, koelen

• Sportarts, wielrenarts, arts voor manuele

geneeskunde

• Sportfysiotherapeut, manueel therapeut

MEDISCH Tekst: Rob Barthels, 
wielrenarts te Drunen, www.barthels.nl

Wielrenartsen: www.sportzorg.nl. Zie verder bij ‘Onderzoek & keuring’ en

‘Verplichte sportkeuringen.

Sportartsen en sportfysiotherapeuten: www.sportzorg.nl
Artsen manuele geneeskunde: www.nvomg.nl
Fysiotherapeuten met manuele therapie: www.fysiotherapie.nl

Excentrische oefeningen bij achillestendinopathie

Oefening 1

Sta hoog op de

tenen en met

gestrekte knie op

het aangedane

been. Buig lang-

zaam door de enkel

waarbij spanning op

de kuit blijft (excen-

trische contractie).

Kom na volledig doorzakken in de enkel met het andere been (concentrische

contractie) weer tot strek. Herhaal de oefening zoals hierboven beschreven.

Oefening 2

Sta hoog op de

tenen en met gebo-

gen knie op het aan-

gedane been. Buig

langzaam door de

enkel waarbij span-

ning op de kuit blijft

(excentrische con-

tractie). Kom na vol-

ledig doorzakken in de enkel met het andere been (concentrisch) weer tot

strek. Herhaal de oefening zoals hierboven beschreven.

Oefening 3 en 4

Idem als oefening 1

(en 2) maar nu met

een verzwaarde rug-

zak.

INFO

Blessure achillespees
Fietsen is een blessurearme sport, daar hebben we mazzel
mee. Soms heb je pech: nek, rug, pols, heup, knie,
voorvoet en achillespees kunnen geblesseerd raken. Dit
keer behandel ik de achillespeesblessure: vervelende pijn,
meestal na afloop van de sportinspanning, als het erger
wordt ook tijdens de sportinspanning; wordt het nog
erger, dan heb je doorlopend last. Meestal aan één kant,
soms aan twee kanten tegelijk. Het begint sluipend, maar
met een beetje mazzel gaat het vanzelf over. 
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