
Dr Steven Claes: 5 meest voorkomende lopersblessures 

Running & Co, november 2018 

Dokter Claes was een spreker op de Running & Co dag van de VAL in Herentals.  Hij belichte 5 

blessures die het meest voorkomen bij lopers en die allemaal te wijten zijn aan overbelasting. 

1. Hielspoor 

2. Achillespeesontsteking 

3. Ilio Tibiale Band Syndroom 

4. Kniepeesontsteking 

5. Scheenbeenvliesontsteking 

 

Hielspoor 

 

 Pijn onder de voet richting hiel 

 Vooral na het lopen of de morgen nadien 

 Niet ermee blijven lopen! 

Behandeling: 

 Stevig rekken, tenen naar u toe trekken 

 Tennisbal rollen onder de voet 

 Hardere binnenzool van schoen of steunzool 

 Als die dingen niet helpen dan shockwave therapie 

Rode vlek is de 

plaats waar de 

pijn gevoeld 

wordt 
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Achillespeesontsteking 

 

Oorzaken: 

 Teveel ineens verhogen van training 

 Veranderen van schoenen 

 Bergop of bergaf lopen 

 Zwakke en stramme kuitspieren 

 Loopschoenen met teveel demping  loop beter op een hardere schoen 

Behandeling: 

 Rekken kuit + hamstrings (gans de achterzijde) 

 Best niet de hiel verhogen 

 Ijs leggen 

 Oefenen met excentrische spierbelasting 

voorvoet op verhoog zetten (bv. trede van trap) en dan hiel langzaam laten zakken, 

nadien hiel omhoog brengen.  Niet teveel herhalingen ineens, langzaam opbouwen 

 Zeker geen cortisone inspuiting 

 Wel een inspuiting van bloedplasma (zie later) 

 Het is gemakkelijk te opereren 



Ilio Tibiale Band Syndroom 

 
 In het begin pijn na het lopen 

 Later ook tijdens het lopen 

 Vooral bij afhellende ondergrond (weg die schuin ligt naar buiten toe) 

 Meer bij lopers met O-benen 

Behandeling 

 Rekken 

 Foam roller 

 Bilspieren trainen 

 Core stability training 

 Operatie kan en vraagt ongeveer 3 maanden revalidatie  

 

Ilio Tibiale Band 

van de heup tot 

aan het 

knobbeltje aan 

de buitenzijde 

van de knie 

Foam rollers 



Kniepeesontsteking 

 
 

 Pijn juist onder de knieschijf 

 Pijn vooral na het lopen 

 Pijn bij knielen en trappenlopen 

Behandeling 

 Rust 

 Ijs 

 Taping of brace 

 Voet op schuine plank zetten met hiel hoger en steunen op 1 been.  Rustig 45 graden 

door been zakken.  Rechtkomen mag met 2 benen of met hulp van arm. 

 Inspuiten met bloedplasma (zie later) 

 

 

Voet op schuine plank 

maar zo mogelijk enkel 

met het been waar de 

ontsteking is 



Scheenbeenvliesontsteking 

= Shin splints = mediaal tibiaal stress syndroom 

 

Vooral bij beginnende lopers 

Behandeling 

 Kiné 

 Rust 

 Rekken kuitspier 

 Versterken kuitspier 

 Geen ontstekingsremmers! 

Na de presentatie waren er nog veel vragen.  Er werden nog 2 problemen belicht. 

Stress fractuur 

 Teveel belasting 

 Te zwak bot, voorloper van breuk 

 Lang rusten!  Minstens 6 weken en soms tot meer dan 1 jaar 

 Enkel lopen zo lang er geen pijn is.  Stoppen vanaf je pijn voelt 

Kraakbeen letsels in de knie 

 Slijtage   kraakbeen wordt dunner of er komt een gat in 

 Quadriceps versterken.  Bv. met fietsen + oefeningen 

 Inspuiting met glucosamine.  Zo nodig om het half jaar herhalen.  Het is een 

lichaamseigen stof en kan altijd worden ingespoten 

 Oraal glucosamine/chondroitine = vitamine voor de knie. 3 maanden wel, 3 maanden 

niet 



Tot slot gaf dokter Claes nog toelichting over 3 onderwerpen: 

AC Work Load Ratio 

Het is gevaarlijk om de belasting ineens teveel te verhogen maar ook om het te verlagen.  De 

wekelijkse training mag nooit meer zijn dan 130% en nooit minder dan 80% van het gemiddelde 

van de 4 weken voordien.  Dit lijkt ingewikkeld maar is het niet. 

Stel dat je de voorbije 4 weken gelopen hebt: 

Week 1: 60 km 

Week 2: 70 km 

Week 3: 60 km 

Week 4: 70 km 

Het gemiddelde van deze 4 weken is 65 km per week. 

De volgende week mag je niet meer doen dan 130% van 65 en niet minder dan 80% van 65. 

Dus 130x65/100 = 85 km en 80x65/100 = 52 km. 

Dus zorg dat je nooit boven de 85 km komt en nooit onder de 52. 

Het is dus een gevaarlijk idee om ineens teveel te gaan doen maar ook om ineens te weinig te 

gaan doen.  In beide gevallen is een blessure heel dicht bij. 

Stretching 

Vooral na het lopen maar beter alle dagen ook als je niet loopt. 

Statisch rekken is goed maar dynamisch rekken is beter maar ook moeilijker. 

Plaatjes Rijk Plasma (PRP) 

Bloed afnemen  plasma afzonderen (centrifuge). 

Plasma inspuiten bij peesproblemen, is wel pijnlijk. 

Het is heel genezingsbevorderend en toegelaten want het is niet prestatiebevorderend. 

Een heel interessante presentatie en gegeven op een verstaanbare manier. 

Roger Embrechts 


