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Feminin medisch
De knie
Blessures en andere kwaaltjes zijn beter te voorkomen dan te genezen. Dat weet iedereen. 
Soms vraag je jezelf af hoe je de blessure hebt opgelopen of wat je misschien fout hebt 
gedaan. Voor genezing verwijzen wij je graag naar je eigen arts. Maar ons team van vier 
sportmedische specialisten kan je misschien wel helpen blessures te voorkomen. In deze 
editie hebben we aandacht voor een vervelende klacht: de knie 

De Arts 
Knieklachten zijn de meest voorkomende  blessure bij het 
wielrennen. Vaak zijn het pijnklachten rondom en/of achter 
de knieschijf. De oorzaak is een verkeerde ‘sporing’ van de 
knieschijf bij het buigen en strekken van de knie ten opzichte 
van de heup en/of een verkeerde positie van de knie ten 
opzichte van de voet en/of heup. Bij het “niet sporen” van de 
knieschijf beweegt de knieschijf niet mooi door de knieschijf-
groeve van het bovenbeensbot in de knie. Hierdoor kan 
lokaal pijn ontstaan, ook van pezen of banden die hierdoor 
te veel op spanning komen.

De fietsbeweging moet zeer nauwkeurig verlopen. Door 
de relatief hoge trapfrequentie  (90-110 omwentelingen 
per minuut) kan een kleine afwijking al snel tot overbelas-
tingsklachten leiden. Door het gebruik van klikpedalen is er 
een zogenaamd ‘gesloten systeem’. Dit houdt in dat voet 
en heupen fungeren als twee vaste punten waartussen de 
knie scharniert. De normale compensatiemechanismen die 
bij lopen en staan worden gebruikt zijn hierdoor onbruik-
baar geworden. Gevolg is dat de compensatie vaak in de 
knie plaatsvindt en de knieschijf niet goed spoort – met pijn 
achter en rondom de knieschijf tot gevolg. Ook de banden, 
pezen en spieren rondom de knie kunnen hierdoor overbe-
last raken. Pijnklachten in de knie kunnen dan ook meerdere 
oorzaken hebben. De meeste klachten zijn het gevolg van 
trainingsfouten, slechte core stability of een slechte fiets- en/
of voetpositie. Je kunt proberen om zelf je zadel in stapjes 
van drie millimeter omhoog te zetten om de drukbelasting 
van de knieschijf op het bovenbeensbot te verminderen. 
Neem bij geen verbetering contact op met je huis of sport-
arts.

Nando Liem is werkzaam als sport- en ortho-manueel arts in het 
SJG te Weert bij SMA Mediweert Nando is voormalig ploegarts bij 
Vacansoleil-DCM en nu van Giant-Shimano. [www.mediweert.nl]

De Fysio
Net als bij veel andere sporten is de rompstabiliteit of core 
stability ook voor fietsers erg belangrijk. De ‘core’ moet je 
zien als een soort spierkoker die je rug en bekken stabili-
seren. Wanneer het middenrif, de buik-, rug- en bekkenbo-
demspieren goed op elkaar zijn afgestemd voorkomen ze 
dat je romp ongecontroleerde of bijbewegingen maakt. Ze 
stabiliseren dan de rug en het bekken. Wanneer er tijdens 
het fietsen sprake is van een verminderde core stability zal 
de krachtoverdracht naar de benen verstoord raken. Je zakt 
makkelijk weg in je onderrug en bekken. Het gevolg is dat 
er een compensatie in het bewegen van de knieën ontstaat. 
Hierdoor neemt de kniebelasting  toe. Met name  tijdens het 
rijden met zware versnellingen, bij veelvuldig sprinten of het 
fietsen van langere afstanden kan dat makkelijk tot knieklach-
ten leiden.  Het is tegenwoordig mogelijk om rompstabiliteit 
te meten en in kaart te brengen. Een voorbeeld hiervan is 
de ‘Cycling Matrix’. Een specifiek voor wielrenners en moun-
tainbikers ontwikkeld testprotocol. Voor meer info over deze 
matrix kun je bij ons op de website terecht.

Wanneer je regelmatig door je schouders hangt of erg 
schokt en schudt tijdens het fietsen kan er sprake zijn van 
een slechte ‘core’. Je kunt dit voor jezelf eens uitzoeken 
door op één been voor de spiegel te gaan staan en lichtjes 
door de knie te zakken of een bekkenbruggetje te maken.  
Wat gebeurt er met je enkel, knie, heup en romp? Kun je 
goed je balans houden of verlies je in een bepaalde regio de 
controle? Als dit laatste het geval is, dan betekent dat dat je 
‘core’ niet sterk genoeg is. Je kunt je ‘core’ op verschillende 
trainen. Zoek eens op het internet naar een training die jij 
prettig vindt.

Matthijs Reedijk is als fysio-manueel therapeut en kinetic con-
trol specialist verbonden aan fysiocenter Bladel. Voorheen was hij  
manueel therapeut bij Vacansoleil-DCM. [www.fysiocenterbladel.nl]

75Editie 1 - Maart 2014



76 77FEMININMAGAZINE Editie 1 - Maart 2014

De Trainer
Knieklachten hebben dus over het algemeen een oorzaak in 
irritatie van de spieren, pezen en banden rondom de knie. 
Wanneer je de klachten herleid naar een grijpbare factor is 
dit vaak dat de druk op de meniscus te hoog is waardoor er 
klachten ontstaan. Klachten in de vorm van frictiesyndroom-
achtige klachten of klachten rond de knieschijf. Mechanisch 
gezien is de eerste en beste oplossing om de druk op de 
knie te verminderen zodat pezen, spieren en botten in zowel 
de regio van de knie als andere segmenten zich kunnen 
aanpassen naar de verminderde druk in de knie. Dit kan 
aangepakt worden door de voetpositie en rompstabiliteit te 
verbeteren. Een derde optie die invloed heeft op de trapbe-
weging is de fietspositie.

Het te snel verhogen van het aantal trainingskilometers kan 
makkelijk tot blessures leiden. Ook het fietsen in een (te) 
groot verzet zorgt voor grotere krachten op de knie. Dit is 
erg zwaar voor je knie. Het wordt vaak vergeten, maar de 
temperatuur waarin gefietst wordt, speelt ook een grote rol. 
Als de temperatuur onder de vijftien graden komt is het aan 
te raden om de knie te ‘beschermen’ met knie- of beenstuk-
ken.

Een goede fietspositie zorgt voor een goede drukverdeling 
in de heup, de knie en de enkel. Wanneer de spieren in de 
benen voldoende zijn gewend aan de fietsbeweging kan 
dit zorgen voor een meer ontspannen fietsbeweging, maar 
vooral het beter gebruiken van de verschillende spiergroe-
pen. De positie van het zadel heeft invloed op de krachten 
die op onder andere de knieën inwerken. De meeste fiet-
sers hebben last van de oude traditie waarin het zadel laag 
staat en erg ver naar achteren. Wanneer het zadel wat hoger 
gezet wordt kan de druk op een eenvoudige manier ver-
minderd worden. Een stapsgewijze verhoging is in dit geval 
aan te raden. Verhoog het zadel met drie tot vier millimeter 
per keer en gun je lichaam een periode van twee tot vier 
weken om hieraan te wennen. Bij een te hoge zadelstand is 
de fietser doorgaans geneigd om meer met de punt van de 
tenen te fietsen. Dit vertaalt zich doorgaans in strekklachten 
in de regio van de knie. Strekklachten zijn vaak lichte steken 
aan de buitenkant van de knie pijn in de knieholte.

Wanneer er geen beschadigingen aan de knie zijn ligt de 
oorzaak vaak in de fietspositie. Kniebeschadigingen kunnen 
voorkomen in de vorm van meniscusklachten en/of pees-
problemen. Het is mogelijk om hier zelf mee aan de slag te 
gaan maar verstandiger zou zijn om dit door een professio-
nal uit te laten meten voor sneller en directer herstel.

Chris Brands is bewegingswetenschapper en voormalig profes-
sioneel triatleet. Hij specialiseerde zich in trainingsbegeleiding en de 
biomechanica van de fietspostie. Chris begeleidt diverse profrenners 
en triatleten. [www.fietsmeting.nl]

De juiste zadelhoogte
Een veel gebruikte methode om de hoogte van je zadel te 
bepalen is door op het zadel te gaan zitten met je hakken 
op de pedalen. Wanneer je nu uittrapt moet de knie net 
gestrekt zijn, zonder dat je met het bekken over het zadel 
schuift. 

Een meer nauwkeurige manier om de positie van je zadel 
te bepalen is door middel van een dynamische fietsposi-
tiemeting. Hierbij wordt aan de hand van een videoanalyse 
de ideale positie bepaald.

De Podotherapeut 
Als gevolg van een valpartij op de heup zien we bij wielren-
ners vaak een verwringing of scheefstand van het bekken. 
Dan staat één heupgewricht hoger dan het andere. Tijdens 
het fietsen leidt dit tot een zogenaamd ‘functioneel’ been-
lengteverschil. Dan is het been in absolute lengte niet langer, 
maar functioneert een been door de lagere positie van het 
heupgewricht wel als een langer been. Er is dan nog maar 
slechts voor één been een optimale zadelstand mogelijk. Het 
andere been zal een compensatie bij o.a. de uittrap (wan-
neer je duwt op het pedaal) laten zien. Een ‘te lang’ been 
zal hierbij makkelijk naar binnen draaien of een ‘X-stand’ 
geven. Een ‘te kort’ been gaat juist wat makkelijker naar 
buiten staan, een ‘O-stand’ geven. Door deze compensaties 
kunnen makkelijk knieklachten ontstaan. Bij de X-stand zitten 
die klachten meestal aan de binnenzijde en bij de O-stand 
aan de buitenzijde van de knie. Een manueel therapeut of 
(ortho)manueel arts kan deze pijnklachten behandelen.
Het kan ook zijn dat er een daadwerkelijk beenlengtever-
schil is met compensaties. Het kan dan zinvol zijn om het 
beenlengteverschil te gaan compenseren. Dit kan je doen 
door extra tussenplaatjes aan te brengen onder de schoen. 
Deze zijn verkrijgbaar via gespecialiseerde wielerzaken, bike-
fitters of sportpodotherapeuten. 

Wanneer je in de ideale situatie vanaf de zijkant naar de 
trapbeweging van een fietser kijkt, ziet deze er uit als een 
mooie draaibeweging. Kijk je naar het vooraanzicht dan zie je 
alleen het buigen en strekken van het been. Alle bewegingen 
vinden nagenoeg in een verticale lijn plaats.
Als de voet in de uittrapbeweging te veel naar binnen of 
buiten draait, dan heeft dat gevolgen voor de knie. In de ver-
ticale beweging van het been vindt dan ook een horizontale 
beweging plaats. Dit gaat op termijn problemen geven. 
Om de ideale beweging te kunnen maken is het dus 
belangrijk dat de uittrap van de voet stabiel is. Een stevige 
schoen en de positie van de voetplaatjes op die schoen zijn 
hiervoor van wezenlijk belang. Natuurlijk draagt de stand van 
de voet ín de schoen bij aan de totale stabiliteit. Deze stand 
kan met op maat gemaakte wielerzolen geoptimaliseerd 
worden. Wil je ook eens je kniestand meten maak dan eens 
een afspraak bij ons in de praktijk.

Ingrid Janssen is als manueel en sportpodotherapeut verbonden 
aan Profysic en specialiseerde zich in wielersportbegeleiding. 
Ze begeleid topatleten en zat voorheen in het paramedisch begelei-
dingsteam van Vacansoleil-DCM. [www.profysic.nl]

Hoe staat het met jouw voetpositie?
Met een eenvoudig testje krijg je snel inzicht in wat jouw 
knie doet bij de uittrapbeweging. Ga op één been voor 
een spiegel staan en voel de stabiliteit van je enkel. Voelt 
het instabiel? Gebruik dan bijvoorbeeld een stoel om je iets 
meer stabiliteit te geven, maar steun er niet op. Buig nu de 
knie van je standbeen zo ver mogelijk en kijk in de spiegel 
naar wat er met je knie gebeurt. Beweegt hij naar binnen? 
Of blijft hij mooi verticaal boven je enkel? Doe dit ook met 
je andere knie. Fo
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