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Een deel van je lichaamsgewicht rust op het stuur,

een ander deel op de pedalen en het grootste deel

op het zadel. Fietsen is dus een “zittend beroep”,

tegelijkertijd zit je op je “stoel” wel ontzettend be-

weeglijk te zijn. Dat is vragen om problemen!

Huid, zitbeenknobbels, slijmbeurzen en peesaan-

hechtingen zijn structuren die last kunnen geven.

Tussen huid en zadel zit de fietsbroek. Die mag

niet plooien, de zeem moet groot genoeg zijn,

moet demping geven en vocht opnemen. Het

zadel moet de druk verdelen tussen de twee zit-

beenknobbels en het kruis over een zo groot mo-

gelijk oppervlak zónder het bewegen van de be-

nen te hinderen. Een overzicht van mogelijke

problemen.

Huid Schaafwonden/huidirritatie ontstaan door

schuren. De zeem plooit (schouderbanden te

strak?) of verschuift, zodat je op de stiknaad zit.

Het kan ook zijn dat je teveel voor/achterwaarts

schuift op het zadel. De zit ( afstand stuur-zadel) is

dan niet goed. Een andere oorzaak is een niet-pas-

send zadel, waardoor je steeds op zoek bent naar

de goede zit.

Huiduitslag ( roodheid, jeuk of pijn en puistjes)

ontstaat meestal door een combinatie van schuren

(zie boven) en een infectie. De regio liezen/zitvlak

is lekker warm en vochtig: ideale voedingsbodem

voor schimmels (vaak) en bacteriën (soms). De op-

lossing tegen schimmel is zorgen dat het niet meer

schuurt, elke keer een schone fietsbroek aan en 4x

daags smeren met miconazolnitraat crême (apo-

theek of drogist). Als het over is nog twee weken

2x daags doorsmeren en daarna nog 1 maand el-

ke keer als je gaat fietsen 1x smeren. Tegen bacte-

riën helpt dagelijks wassen met een ontsmettende

zeep (apotheek of drogist).

Zitbeenknobbels, slijmbeurzen en
pezen Meestal als gevolg van een niet goed

passend, verkeerd afgesteld

of versleten zadel.

Een zadel passen is niet een-

voudig, er zijn winkels waar

je met drukmeting via de

computer een goed passend

zadel kunt kiezen. Een oude

truc is om op een stuk golf-

karton te gaan zitten en zo

de afstand tussen de zitbeen-

knobbels te meten. Je kunt

ook, al vooroverbuigend, ie-

mand de afstand tussen de

zitbeenknobbels op laten

meten. Op het zadel moet die afstand mooi pas-

sen: als je zitknobbels er over heen vallen (zadel te

smal) werkt het zadel als een splijtende wig voor

je bekken, als het zadel te breed is, worden je be-

nen gehinderd in het bewegen. Beding in de win-

kel dat je het zadel mag ruilen als het niet blijkt te

passen.

Een goed afgesteld zadel staat voor/achterwaarts

zó dat de lengte van de zit goed bij je past. In prin-

cipe staat het zadel horizontaal of met de neus iets

onder de horizontale lijn (2-3 mm). De waterpas

wordt 4 cm achter het snijpunt van het verlengde

van de zitbuis met het zadeloppervlak geplaatst en

leunt op de neus van het zadel.

Door een versleten zadel zit je in een hangmat,

waardoor je bekken voorover kantelt (als je iets

naar achteren zit) of achterover kantelt (als je iets

naar voren zit). Daarbij worden je zitbeenknob-

bels, slijmbeurzen en pezen overbelast en het

zadel duwt in je kruis. Snel vernieuwen dus! Test je

zadel door van bovenaf te duwen op het midden

van het zadel: mag wel iets inveren, maar moet

geen hangmat worden.

Mannen en vrouwen Alle info tot nu toe

geldt voor zowel mannen als vrouwen, nog even

iets over mannen en vrouwen apart. Bij vrouwen is

de afstand tussen de zitbeenknobbels groter ( bre-

der bekken) en het kruis is gevoeliger voor druk.

Een vrouwenzadel is dan ook breder aan de ach-

terkant, wordt naar voren toe snel smal en heeft

ter hoogte van het kruis een deuk ter vermindering

van de druk.

Het kruis bij mannen bestaat van buiten naar bin-

nen uit huid, spierlaag en prostaat. Mannen zijn

bezorgd om hun potentie en de prostaat. Bij ach-

terover gekantelde en versleten zadels heeft het

kruis meer te lijden. Er kan een doof of pijnlijk/tin-

telend gevoel in het kruis ontstaan door afklem-

ming van zenuwen in huid en spierlaag, uitstra-

lend in de balzak en penis. Dit verdwijnt weer

binnen 15-30 minuten na afloop van het fietsen.

Als je nog puf hebt, is een erectie dan weer moge-

lijk. Wen je aan om af en toe “uit het zadel” te ko-

men ter ontlasting van het kruis.

Van de prostaat heb je alleen last als die ontsto-

ken, of erg vergroot is. Moet je de volgende dag

bloed prikken, waarbij ook naar de PSA ( zegt iets

over de prostaat) gekeken wordt dan kan die door

het fietsen licht verhoogd zijn. Dus de dag vóór

bloedonderzoek met betrekking tot de prostaat

kun je beter niet fietsen.  

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

Medische vragen? Mail naar redactie@ntfu.nl

Zadelleed
Fietsers kunnen last krijgen van het zitvlak. Het is goed
extra aandacht te hebben voor het zittende aspect van het
fietsen om ellende te voorkomen en als je al last hebt,
proberen klachten te verminderen.
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