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Feminin medisch
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 ver-
wijzen wij je graag naar je eigen arts. Maar ons team van sportmedische specialisten kan je misschien 
wel helpen blessures te voorkomen. In deze editie hebben we aandacht voor een vervelende klacht: 
zadelpijn 

is dat er bijvoorbeeld na een lange duurtraining op de fiets 
klachten ontstaan. Je SI-gewricht is dan te lang in dezelfde 
(niet natuurlijke) positie blijven staan. Andere redenen zijn 
een verkeerde fietspositie of verkeerde afstelling van je 
voetplaatjes.

Door de scheefstand of verwringing komen de pezen en 
banden die het gewricht op zijn plaats houden onder druk 
te staan. De verschuiving kan zorgen voor lage rugpijn, pijn 
in de bil, uitstralende pijn naar je bovenbeen en/of knie en 
eventueel liespijn. Blijven de klachten onbehandeld dan kun-
nen er ernstigere liesklachten of hamstringklachten ontstaan. 
De behandeling van een SI-blokkade wordt gedaan door 
een manueel therapeut of (ortho)manueel arts. Deze kan 
met verschillende mobiliserende of manipulerende behan-
deltechnieken de blokkade opheffen. Bij manipulerende 
technieken kan er een knak of klik te horen zijn. Ook zal hij 
bepaalde huiswerkoefeningen meegeven om het effect van 
de behandeling te onderhouden. Het is belangrijk actief te 
blijven en zover de klachten het toelaten je trainingen niet 
over te slaan. 

Wanneer de klachten blijven terugkomen kan het zijn dat 
de pezen en banden die het gewricht op de plaats houden 
wat te ruim zijn geworden. Dit wordt instabiliteit genoemd. 
Om dat te verhelpen moet je bekken door je spieren wor-
den ondersteund. Je zult dan ook een trainingsprogramma 
moeten volgen om de kracht en stabiliteit van je bekken en 
rompstabiliteit te trainen. De fysiotherapeut kan je hierbij 
helpen. Ook zijn er speciale screeningsprogramma’s  zoals 
de cycling matrix om je gehele stabiliteit op de fiets in kaart 
te brengen, waardoor je preventief met deze klachten kunt 
omgaan.

Het bekken speelt een centrale rol in de houding en bewe-
ging op de fiets. Het controleert de bewegingen vanuit de 
romp en is ook de basis van waaruit kracht wordt gezet in 
de benen. Het bekken bestaat uit vier botdelen; het heilig-
beenf, het staartbeen en het linker- en rechterdarmbeen. 
Tussen het heiligbeen en de darmbenen bevindt zich het 
zogenoemde ‘SI-gewricht’. In elk van de darmbenen zit de 
heupkom, waarin de heupkop van het bovenbeen aansluit. 
Aan de voorzijde wordt het schaambeen verbonden door 
een kraakbenige verbinding, de symphyse. Over en door 
het bekken heen lopen lokale en globale spieren die ervoor 
zorgen dat je bekken stabiel blijft in elke situatie. 

Vrouwenbekken
Een vrouwenbekken is echter net iets anders gevormd dan 
dat van de mannen. Zo staan bij vrouwen de zitbotjes iets 
verder uit elkaar. De ruimte ertussen varieert van negen tot 
veertien cm bij mannen en van elf tot vijftien cm bij vrou-
wen. Daarnaast hebben de schaambotten bij vrouwen een 
andere vorm dan bij mannen. Vanaf de zitbotjes lopen de 
twee schaambotten naar voren, waar ze bij elkaar komen. 
Bij mannen vormen die botjes samen met de zitbotjes 
een driehoek. Bij vrouwen lopen deze botjes in een boog. 
Deze afwijkende vorm is er omdat het hoofd van een baby 
erdoor moet kunnen bij een bevalling. Maar het gevolg van 
het bredere bekken is dat de hals van het dijbeen bij vrou-
wen een scherpere hoek maakt ten opzichte van de knie. 
Daarom is het als vrouw belangrijk een frame te kiezen dat 
(ook) voor een vrouw bedoeld is en zijn de fietsafstellingen 
vaak anders dan bij een man.

Bekkenverwringing
Bij een verwringing van je bekken staan de twee bekken-
helften (darmbenen) gedraaid.  Hierdoor zijn de zitbotjes 
ten opzichte van elkaar als het ware verschoven. Je ervaart 
dit tijdens het fietsen doordat je geen ‘lekkere zit’ hebt 
en aan één zijde je zitbotje duidelijk voelt. Vaak gaat deze 
verwringing gepaard met een blokkade van je SI-gewricht. 
De oorzaak is vaak een traumamoment zoals een val met 
de fiets, de laatste trede van de trap missen of je ergens 
over verstappen. Een andere oorzaak van een SI-blokkade 

Zadelpijn

het bekken

Matthijs Reedijk is als fysio-manueel therapeut en 
kinetic control specialist verbonden aan fysiocenter Bladel. 
Voorheen was hij manueel therapeut bij Vacansoleil-DCM. 
[www.fysiocenterbladel.nl]
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Ingrid Janssen is als manueel- en sportpodotherapeut 
verbonden aan Profysic en specialiseerde zich in wielersport-
begeleiding. Ze begeleidt topatleten en zat voorheen in het 
paramedisch begeleidingsteam van Vacansoleil-DCM. 
[www.profysic.nl]

Fietspositie en zadeldruk Zadels en schaamlippen
Het zadel is het oppervlak waar een groot gedeelte van het 
lichaam op steunt. De fietspositie is van invloed op de ma-
nier waarop het lichaamsgewicht op het zadel rust en hoe 
de druk op verschillende plekken op het zadel is verdeeld. 
Maar bedenk dat de wijze waarop je op een zadel zit altijd 
ook afhankelijk is van de geometrie van je frame. Dat bete-
kent dus dat je een zadel alleen kunt testen wanneer deze 
daadwerkelijk op een fiets zit en de fiets in een optimale 
positie staat voor jou.

Zadeldrukmetingen 
Hoewel de relatie tussen zadeldruk en zadelpijn nog niet 
onomstotelijk is vastgesteld, is het mogelijk om een zadel-
drukmeting uit te laten voeren. Er wordt dan een dekje op 
je zadel gelegd, waarmee je gaat fietsen op een vaste stel-
lage. Maar let op; de nauwkeurigheid van de meting is vaak 
nihil en er bestaat absoluut geen bewijs dat de aangegeven 
drukmomenten ervoor zorgen dat iemand zadelpijn heeft. In 
feite zegt het alleen wat over de relatie tussen de geleverde 
kracht versus fietstechniek en lichaamsgewicht. Daarnaast 
zit je vaak op een zadeldrukmeting wanneer je fris bent, 
terwijl pijntjes pas na een langere tijd opspelen. Dit gaat 
vaak gepaard met een verandering van de bekkenpositie ten 
opzichte van het zadel. 

Wat dan wel te doen bij zadelpijn? Kijk eerst hoe je zadel 
staat. Wanneer deze niet vlak staat heb je meer kans om 
een zogenoemde ‘puntbelasting’ te krijgen. Dat betekent een 
klein vlak met veel druk. Probeer te achterhalen wat voor 
soort zadelpijn je hebt en kijk of de regio waar je vaak pijnt 
hebt rood is of niet. Door samen met degene die de zadel-
drukmeting uitvoert te kijken welke gebieden rood zijn, kun 
je analyseren of er wellicht iets mis is met je zadelhoogte of 
positie van het zadel.

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

Zadelpijn komt veel voor. Zadelpijn is eigenlijk niets anders 
dan een teken dat de druk of wrijving op je zitvlak te hoog 
is. Pijn verminderen betekent dan ook niets meer dan deze 
druk of wrijving verminderen. De druk of wrijving kan meer-
dere oorzaken hebben. Een zadel dat niet de juiste breedte 
heeft, een scheefstand of verwringing van je bekken, maar 
ook een slecht afgestelde fiets. 

Omdat een vrouwenbekken verschilt van een mannenbek-
ken zijn er verschillende zadels voor mannen en vrouwen. 
Een vrouwenzadel is gemiddeld breder dan bij mannen 
vanwege het bredere bekken. Ga je fietsen op een niet 
goed passend zadel dan kan dat tot pijnklachten leiden. De 
zitbotjes worden dan namelijk niet goed ondersteund, met 
druk- en wrijvingsklachten tot gevolg.  Ga je tijdens het 
fietsen steeds verzitten dan is de kans groot het zadel niet 
goed past.

Schaamlippen
Doordat je bij het fietsen meer voorover gaat zitten kom je 
op het tere weefsel tussen de schaambenen te zitten. Een 
veel voorkomend probleem bij dames zijn ‘rauwe’ schaamlip-
pen. Dit kan zelfs schaafwonden met bloedingen veroorza-
ken na een paar uur fietsen. Een en ander kan gepaard gaan 
met ontstekingen van de haarzakjes van het schaamhaar, wat 
zorgt voor veel pijn. Het scheren van de schaamstreek kan 
deze klachten doen verminderen. Doe dit het liefst wel één 
dag van tevoren, omdat de huid na het scheren wat gevoelig 
kan zijn en het zweet een bijtend gevoel kan geven. Verzorg 
je schaamlippen met vaseline, uierzalf of speciaal broekenvet.

Voor het fietsen zijn er speciale wielerbroeken. Deze 
broeken hebben een broekzeem die enerzijds het vocht en 
zweet absorberen en afvoeren van de huid, en anderzijds 
zorgen voor een goede demping. Ze verhogen het comfort 

Een geschikt zadel
Een ander zeer belangrijk aspect bij het voorkomen van 
zadelpijn is een geschikt zadel uitkiezen. Kijk daarvoor eerst 
of je brede of smalle zitbotjes hebt. Dat doe je door op een 
harde ondergrond een stukje ribbelkarton te leggen en daar 
op te gaan zitten. Buig naar voren (zoals je ook op de fiets 
zit) en kijk waar de twee knobbeltjes in het ribbelkarton zit-
ten. Meet van het midden tot het midden van de knobbels. 
Bij brede zitbotjes kun je kiezen voor een breder zadel. Bij 
snelle gevoeligheid kies je een zadel met iets meer demping. 
En dan niet alleen achterop het zadel, maar ook op de plek 
waar je echt op zit! Bij snelle gevoeligheid kun je ook andere 
maatregelen nemen zoals broekenvet. 

Wanneer zadelpijn precies optreedt geeft vaak ook veel 
informatie. De een heeft dat alleen bij klimmen of tegen de 
wind in rijden, de ander juist alleen bij rustig rijden of met 
een lage trapfrequentie. Een aanpassing in je fietspositie kan 
dan helpen. De meest logische maatregel zou zijn om je 
zadel met kleine stapjes naar voren toe te verplaatsen. Let 
er wel op dat wanneer je andere klachten krijgt dit een oor-
zaak kan hebben in die verandering van je positie. Je lichaam 
moet zich altijd even aanpassen, maar de klachten zouden 
na twee weken wel weg moeten zijn. En heb je eenmaal een 
zadel gevonden dat goed zit? Koop er meteen drie van en 
leg ze in de schuur!

tijdens lange tochten op de fiets. Onder een wielerbroek is 
het beter om geen onderbroek te dragen. Een onderbroek 
is vaak van katoen. Katoen absorbeert veel vocht, maar 
voert het niet weg van de huid. Daarnaast wordt katoen 
‘hard’ als het nat wordt. Gevolg is dan ook een natte onder-
broek die de huid nat houdt en er tegenaan schuurt. Wil je 
toch graag een onderbroek dragen onder je fietsbroek? Dan 
kun je kijken naar speciale fietsonderbroeken, een gespeci-
aliseerde wielerzaak kan je hier eventueel in adviseren. Let 
er ook op dat er - zoals er ook speciale dameszadels zijn - 
speciale fietsbroeken voor dames bestaan. Bij deze broeken 
is de zeem anders gevormd. 

Pijn bij je schaamlippen of in die regio kan ook komen 
doordat je voet tijdens het fietsen steeds ‘naar binnen zakt’. 
Door het naar binnen bewegen van je voet beweegt je been 
namelijk mee en draait het naar binnen. De wrijving zit dan 
voornamelijk aan de binnenzijde van de bovenbeen. Ook 
een beenlengteverschil kan tot problemen leiden. Bij de uit-
trap van je korte been zal je vanuit je bekken gaan corrige-
ren, als het ware je been verlengen. Het gevolg is dat je van 
links naar rechts beweegt op je zadel en op een gegeven 
moment gaat dit schuren. Ook het ‘naar binnen zakken’ van 
een voet zorgt ervoor dat dit been tijdelijk korter wordt, 
waardoor je tijdens het fietsen een (functioneel) lengtever-
schil hebt, met het op het zadel bewegen van je zitvlak tot 
gevolg. Een corrigerende en/of compenserende fietszool 
tijdens het fietsen kan een oplossing bieden.


