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Samenvatting De oorzaak van het patellofemoraal
pijnsyndroom is multifactorieel en nog steeds niet he-
lemaal duidelijk. De belangrijkste risicofactoren die in
de literatuur genoemd worden, zijn een hoger activi-
teitenniveau en malalignement van de onderste ex-
tremiteit. Biomechanisch wordt een vergrote endoro-
tatie van het femur als een belangrijk risicofactor ge-
zien. De oorzaak ervan kan liggen in een disbalans in
de spieren en/of in een overpronatie vanuit de voet.
Alhoewel ‘hard’ bewijs in de literatuur ontbreekt, is
zooltherapie, tegelijk met of volgend op fysiothera-
peutische behandeling aan te bevelen.

Trefwoorden patellofemoraal pijnsyndroom · anteri-
eure knieklachten

Inleiding

Het patellofemoraal pijnsyndroom wordt beschouwd
als een van de meest voorkomende vormen van knie-
pijn bij volwassenen, adolescenten en fysiek actieve
mensen. De oorzaak is multifactorieel en lijkt over-
wegend intrinsiek van aard. Het herkennen van deze
risicofactoren is essentieel voor een gerichte behande-
ling en het voorkomen van recidief. Omdat het syn-
droom multifactorieel is, zal vaak een sportarts bij de
behandeling betrokken zijn.
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Wat is het patellofemoraal pijnsyndroom?

Het patellofemoraal pijnsyndroom (fig. 1), ook wel pa-
tellofemorale klachten, anterieure kniepijn of chond-
romalacie patellae genoemd, beschrijft pijnklachten
aan de anterieure zijde van de knie, rondom de pa-
tella. ‘Syndroom’ geeft aan dat er geen gouden stan-
daard is voor de diagnostiek. De diagnose wordt pri-
mair gesteld op basis van het klinisch beeld en door
het excluderen van andere mogelijke oorzaken van
pijn aan de anterieure zijde van de knie [1, 2]. Diffe-
rentiaaldiagnostisch kan gedacht worden aan, onder
andere, tendinopathie van de patellapees, anatomi-
sche afwijking van de patella, artrose, bursitis, apo-
fysitiden (bij morbus Osgood-Schlatter en de ziekte
van Sinding-Larsen-Johansson), perifere neuropathie
en het plicasyndroom [1, 3].

Incidentie

In de systematische review van Smith et al. worden
incidenties beschreven van 22,7 % bij de gemiddelde
bevolking, 28,9 % bij adolescenten en 5,1 %–14,9 % bij
recreatieve sporters [4].

Oorzaken en risicofactoren

Er is geen duidelijke oorzaak voor het ontstaan van het
patellofemoraal pijnsyndroom aan te wijzen; wel wor-
den een hoger activiteitenniveau en malalignement –
het niet in een lijn staan – van de onderste extremi-
teit als meest voorkomende oorzaken beschreven [2].
Daarnaast speelt endorotatie van het femur een be-
langrijke rol bij het ontstaan van de klachten, deze
hangt samen met de disbalans in de spieren en/of
overpronatie vanuit de voet.

Malalignement kan worden veroorzaakt door een
vergrote valgus- of varusstand van de knie, gewrichts-
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Figuur 1 Het patellofemoraal pijnsyndroom

functiestoornissen en trainingsfouten [3, 5], in combi-
natie met het niet goed ‘sporen’ (maltracking) van de
patella in de femorale groeve. Deze maltracking ont-
staat door zwakte van de m. quadriceps, met name
de vastus medialis obliquus [5]. Ook een verminderde
flexibiliteit en een te hoge tonus van de tractus ilio-
tibialis, de m. iliopsoas, de hamstrings, en de gastro-
cnemius zouden een rol kunnen spelen [3, 5, 6].

Een vergrote endorotatie van het femur zorgt voor
een verplaatsing van de patella naar lateraal. Deze
endorotatie kan veroorzaakt worden door zwakte van
de heupabductoren en, alhoewel het exacte mecha-
nisme niet bekend is, wordt ook een overpronatie van-
uit de voet als oorzaak gezien. De rationale daarach-
ter is dat door overmatige pronatie van de voet tijdens
de midstance onvoldoende tot geen supinatie van de
voet optreedt en de tibia te veel in endorotatie blijft.
Daardoor ontbreekt de exorotatie van de tibia die no-
dig is om de knie te extenderen. Ter compensatie zal
het femur endoroteren, waardoor er een relatieve exo-
ratie van de tibia ten opzichte van het femur ontstaat
[5]. Ook een beenlengteverschil wordt als mogelijke
oorzaak gezien, aangezien ook die in een malaligne-
ment resulteert [6]. Zie fig. 2.

Ook trainingsfouten kunnen bijdragen aan pijn-
klachten; denk aan: trainen op inadequaat schoeisel,
trainen op harde of onregelmatige ondergrond, te
snelle opbouw van de trainingsomvang, -snelheid,
-frequentie of -intensiteit en onvoldoende tijd voor
herstel tussen de trainingen in [5].

Anamnese

Tijdens de anamnese is het belangrijk om na te vragen
wanneer de klachten zijn begonnen en waardoor de
klachten toenemen. Daarnaast is het belangrijk om
de risicofactoren uit te vragen [5]. Hieronder valt het
evalueren van trainingsgewoonten, verandering van
training en/of sport en veranderingen in trainingsin-
tensiteit, -frequentie en -omvang [5].

De pijn wordt veelal beschreven als een spontaan
ontstane, slecht te lokaliseren pijn rond de patella.

Figuur 2 Single leg squat

Soms is de pijn meteen na een trauma ontstaan, zoals
een val op de knie [5]. De pijn verergert bij activiteiten
met grotere belasting op het patellofemorale gewricht,
zoals klimmen, springen, trap aflopen, hardlopen en
squatten, maar ook bij langdurig zitten [2, 5]. Soms
zeggen patiënten dat hun knie stijf aanvoelt [5]. Wees
bij zwelling alert op andere pathologie; zwelling komt
niet vaak voor bij het patellofemoraal pijnsyndroom.

Lichamelijk onderzoek

Bij een patellofemoraal pijnsyndroom zijn aan de knie
zelf over het algemeen geen bijzonderheden te zien;
bij zwelling, roodheid of warmte dient men alert te
zijn op andere pathologie [5]. Bij inspectie in stand ligt
de focus op de alignement van de onderste extremiteit,
waarbij aandacht moet zijn voor valgus- of varusstand
van de knie, valgusstand van de achtervoet, excessieve
endorotatie van het femur (zichtbaar door een naar
binnen wijzende patella) en exorotatie van de tibia
[5].

Palpatie vindt plaats in rugligging met gestrekte
knie. In die positie wordt het retinaculum van de knie
gepalpeerd. Door de patella – indien mogelijk – naar
mediaal en lateraal te bewegen, is gerichtere palpatie
mogelijk.

In dezelfde uitgangshouding worden de positie
en mobiliteit van de patella beoordeeld met de me-
dialaterale glide, de patella tilt en patellaire mobili-
teitstests. Zie ook de video’s van mobiliteitstests Op
Mijn BSL Podotherapeut Totaal. Positieve tests in-
diceren afwijkingen of stramheid van de mediale of
laterale weefsels [5].

Dynamische evaluatie is, zeker bij sporters, erg be-
langrijk. Met een single leg squat kan beoordeeld wor-
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den of er zwakte is van de heupextensoren en abduc-
toren. Tijdens de squat wordt onder andere gekeken
naar de valgisatie van de knie en endorotatie van het
femur. Als alternatief kan ook een test gedaan worden
met een uni- of bilaterale landing [5].

Het zogenaamde J-signwordt gebruikt ommaltrac-
king van de patella te bekijken. De patiënt gaat hierbij
zitten met de knieën in 90 graden flexie en extendeert
de knie actief naar volledige extensie. Bij eenmaltrac-
king beweegt de patella dan naar lateraal, waardoor
er een J-vorm ontstaat. Dit wordt een positief J-sign
genoemd. Ook de Q-angle staat beschreven als indi-
cator, maar de significantie hiervan staat ter discussie
[5].

Voor hardlopers is een hardloopanalyse aan te ra-
den om aanvullende informatie te verzamelen over
de positie van de heup, knie en voet. Belangrijk aan-
dachtspunt hierbij is overmatige endorotatie of ad-
ductie van de heup. Alhoewel de klinische signifi-
cantie nog verder onderzocht moet worden, is het
aan te raden om tijdens het onderzoek ook te kijken
naar de grondreactiekracht, stapfrequentie, loopsnel-
heid en lichaamspositie bij initieel contact [5]. Indien
correctie gewenst is, is het aan te raden om het onder-
zoek blootsvoets en met de sport-/hardloopschoenen
uit te voeren om te bepalen of de schoen corrigeert
[5].

Behandeling

Bij de behandeling van het patellofemoraal pijnsyn-
droom functioneert de sportarts als spin in het web.
Hij houdt het overzicht over de verschillende inge-
zette behandelingen, vervolgt het beloop en stelt de
behandeling zo nodig bij. Bij twijfel over de juiste di-
agnose kan de sportarts aanvullend onderzoek inzet-
ten, zoals röntgenfoto of MRI. Aangezien de oorzaak
van het patellofemoraal pijnsyndroom multifactorieel
is, en per persoon verschilt, is een individueel (multi-
disciplinair) behandelplan gewenst [5].

De sportarts beoordeelt welke factoren mogelijk
een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de
klachten en inventariseert alle aspecten van de per-
soon en zijn (sportieve) activiteiten.

Bij het behandelplan richt de sportarts zich op
de verschillende oorzakelijke factoren. Gerichte oe-
fentherapie, taping, zolen, aanpassing van training
en/of materiaal kunnen deel uitmaken van het be-
handelplan. Hierbij wordt vaak samengewerkt met
verschillende disciplines, zoals (sport)fysiotherapeut
en (sport)podotherapeut.

(Sport)fysiotherapie

Oefeningen van de kniemusculatuur, met name de
m. quadriceps, vormen hierbij een van de belangrijk-
ste interventies bij het patellofemoraal pijnsyndroom
[6]. Vaak is het ook nodig om de heup- en buikspieren
te trainen [3, 5, 6]. Deze spieren hebben invloed op

de stand en de beweging van het bekken, en daarmee
het gehele been.

Het verbeteren van de flexibiliteit vormt ook een
belangrijk onderdeel van de fysiotherapeutische be-
handeling [3, 5]. Recente onderzoeken laten zien dat
begeleiding door een therapeut betere resultaten laat
zien in vergelijking met mensen die de oefeningen
thuis doen [3].

(Sport)podotherapie

Over de effecten van het gebruik van zolen bij het pa-
tellofemoraal pijnsyndroom is de literatuur niet een-
duidig. Hoewel overpronatie mede als oorzakelijke
factor wordt aangewezen, is de uitkomst van studies
naar de effectiviteit van zolen die deze overpronatie
verminderen, wisselend. Sommige studies beschrij-
ven een positief effect op pijn en functie als er een
standaardzool wordt toegevoegd aan fysiotherapie, en
andere laten geen verschil zien. Er zijn meerdere ver-
klaringen op te voeren voor deze discrepantie en het
minimale effect van zooltherapie. Eén verklaring is
het gebruik van kleine onderzoeksgroepen, maar een
andere is dat deelnemers niet zijn gescreend op de
biomechanica van de onderste extremiteit. Hoewel er
onvoldoende goed onderzoek bestaat naar de effecti-
viteit van zolen is het aan te raden om een zoolthe-
rapie te starten tegelijk met, of volgend op fysiothera-
peutische behandeling bij mensen met een overpro-
natie, omdat de klachten multifactorieel zijn en over-
pronatie als een risicofactor wordt beschreven [5].

Trainingsfouten herstellen

Activiteiten moeten worden gereduceerd tot een pijn-
vrij niveau om de pijn beheersbaar te maken en het
herstel te bevorderen. Bij hervatten van de training
moet deze worden aangepast om recidief te voorko-
men. Bij hardlopers is aandacht nodig voor de loop-
techniek [5]. De sportarts kan, in samenwerking met
trainer en/of (sport)fysiotherapeut, de return-to-sport
gericht begeleiden.

Taping/bracing

Taping kan andere behandelingen ondersteunen. Er
worden verschillende methoden beschreven, waaron-
der de McConnel-taping, die is gericht op beperking
van de patellar tilt, patellar glide en de rotatie van de
knie.

Een brace die zorgt voor eenmediaal gerichte patel-
lofemorale stabilisatie leidt op korte termijn tot grote
pijnvermindering, maar het effect op lange termijn
staat ter discussie. Een brace geeft weliswaar een ver-
betering van de alignement, maar niet helemaal [4].
Het is dan ook aan te bevelen om de brace ondersteu-
nend aan andere therapieën te gebruiken [1, 4].

Het patellofemoraal pijnsyndroom

Author's personal copy



Patellofemorale pijnklachten

Aanpassen hardlooptechniek

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de vraag
of bij hardlopen een andere looptechniek tot een ver-
mindering van klachten leidt. Er zijn diverse onder-
zoeken die een duidelijke pijnvermindering aantonen
als er overgestapt wordt op een hogere cadans, een
minimalistische schoen of voorvoetlanding, maar ver-
der onderzoek hiernaar is gewenst [7, 8].

Conclusie

De oorzaak van het patellofemorale pijnsyndroom is
multifactorieel. Malalignement vanuit de voeten is
mogelijk een van de factoren, maar wetenschappelijke
onderbouwing voor de effectiviteit van zooltherapie
als behandelmethode is beperkt. Gezien het multifac-
toriële karakter is het aan te raden om een sportarts
te consulteren.

Take home messages

� Hoewel niet wetenschappelijk aangetoond, kan bij
malalignement een zooltherapie mogelijk bijdragen
aan de behandeling.

� Omdat de oorzaak van het patellofemoraal pijnsyn-
droom multifactorieel is, is het aan te raden samen-
werking te zoeken met een sportarts, om alle mo-
gelijke risicofactoren in kaart te brengen, zodat een
zo volledig mogelijk behandelplan kan worden opge-
steld.
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