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In deze rubriek wordt een behandeling uit de praktijk besproken waarbij anamnese,
klinisch redeneren en toegepaste therapieën centraal staan. 

Pes anserinus tendinitis/bursitis bij volleybalster

Zolen om actieve afwikkeling
te stimuleren en te stabiliseren
Bij sportblessures spelen doorgaans meerdere factoren een rol. Zo zijn de sportspecifieke bewegingen 
vaak een oorzaak maar ook (geringe) bewegingsbeperkingen en verminderde stabiliteit kunnen bij 
sporten tot klachten leiden. Hoe en welke factoren kan een sportpodotherapeut klinisch beoordelen 
en welke overwegingen maakt je? Ga je een oorzakelijke beweging en daarmee een sportspecifieke 
beweging remmen? Deze casus beschrijft een volleybalster met pijnklachten aan de pes anserinus die 
getriggerd worden door de sportspecifieke bewegingen.
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Casus

Pes anserinus tendinitis/bursitis is een veel geziene 
oorzaak van kniepijn.1,2 De patiënten klagen over 
karakteristieke spontane mediale kniepijn met gevoe-
ligheid aan de mediale gewrichtsspleet, langs de rand 
van de gewrichtsspleet.1,3 Dit klachtenbeeld doet een 
meniscusscheur vermoeden.3 Valgisatie van de knie, 
eventueel in combinatie van collaterale instabiliteit, 
lijkt predisponerend te zijn. Bij zwangere vrouwen 
met mediale knieklachten moet je zeker pes anserinus 
tendinitis in je achterhoofd houden.2 

Anatomie
De pezen van de m. Sartorius, gracilis en semitendi-
nosis hechten ongeveer 5 cm distaal van het mediale 
gedeelte van de knie aan. Deze aanhechtingen heb-
ben de vorm van een ganzepoot, pes anserinus in het 
latijn. Deze spieren zijn primair flexoren van de knie 
en beïnvloeden secundair de endorotatie van de tibia, 
beschermen de knie tegen rotatie en valgusstress. Di-
rect onder de aanhechting ligt de bursa anserinus. Het 
verschil tussen een bursitis en een tendinitis van de pes 
anserinus is klinisch moeilijk te bepalen omdat ze erg 
dicht bij elkaar liggen. Voor de keuze van beleid is dit 
echter niet belangrijk aangezien beide eenzelfde behan-
deling kennen.1 Het verdwijnen van de pijn na injectie 
van lokale anesthesie draagt bij aan de diagnose.4 

Casus en beloop
Op advies van de behandelend sportfysiotherapeut 
consulteert een 36-jarige vrouw een sportpodothera-
peut. Mevrouw heeft sinds anderhalf jaar pijnklachten 
medio-distaal van de rechterknie. Hiervoor consul-
teerde zij een jaar geleden een orthopeed. Hij maakte 
een MRI-scan om een meniscusletsel uit te sluiten/
bevestigen. Deze was negatief. De orthopeed heeft een 
cortison injectie gegeven. Hiermee zijn de klachten vijf 
maanden weg geweest. Omdat de klachten recidiveer-
den, consulteerde mevrouw haar huisarts voor een 
nieuwe doorverwijzing naar de orthopeed voor een 
injectie. De huisarts verwees mevrouw naar de fysio-
therapeut voor onderzoek en advies.

De fysiotherapeut vermoedt een tendinitis/bursitis 
van de pes anserinus rechts bij een instabiliteit. Daar-
naast laat de rechtervoet en knie een valgisatie zien. 
Ze geeft op dit moment een VAS op pijn aan van 50 
oplopend naar 80 bij sport. De fysiotherapeut verwacht 
dat dit in combinatie met instabiliteit de oorzaak van 
de klachten vormt. Mevrouw volleybalt recreatief 
(spelverdeler) 1,5 uur per week en geeft daarnaast  1,5 
uur training per week. Ze heeft ook sesamoidea partitia 
rechts, die drie jaar geleden is ontstaan na ‘trap in de 
grond’. Zij draagt sindsdien zolen ter ontlasting van de 
sesamoidea tijdens het sporten. Zij ervaart hier geen  >>
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beweging zien. Het bekken, het SI-gewricht en knieën 
laten geen bijzonderheden zien. De McMurray-test was 
negatief, alsook de shuiflade. De valgus en varustest van de 
knie waren negatief. De single leg squat is rechts instabiel 
met een valgisatie van de voet en kneeïng in, rechts meer 
dan links.

Omdat de klachten zich met name tijdens het sporten 
voordoen, is er bij de dynamische analyse ook gekeken 
naar sportspecifieke bewegingen. Voor een spelverdeler bij 
volleybal is dit de verdedigende houding en een blok-
sprong. De verdedigende houding lijkt op een tweebenige 
squat waarbij de heupen meer geëndoroteerd staan en de 
hielen naar buiten worden gedrukt. Het lichaamszwaarte-
punt ligt voor het lichaam. De speler staat losjes op de 
voorvoeten en de hielen zijn van de grond. In het begin 
zijn de voeten nog niet zo ver uit elkaar geplaatst om 
wendbaar te zijn. Op het moment van verdedigen wordt 
breed en vast gestaan waarbij de knieën naar binnen 
worden gedraaid (zie foto 1). De bloksprongen (zie foto 2) 
kunnen recht naar voren of met zijwaartse pas of kruispas 
worden uitgevoerd. Dit kan je eventueel afstemmen op de 
beweging die de speler meestal maakt in een wedstrijd. 
Vaak landen spelverdelers op het rechterbeen bij het net 
op het moment van set-uppen. (Set up is het spelen van de 
bal door de spelverdeler naar een van de aanvallers.) De 
verdedigende houding laat een lichte gevoeligheid zien. 
Met name het neerkomen na een bloksprong is erg pijn-
lijk. Mevrouw landt bij zijwaartse sprongen veelal op de 
rechtervoet. Hierbij ervaart mevrouw pijn aan de mediale 
zijde van de rechterknie.

Schoenen en zolen
Mevrouw draagt speciale volleybalschoenen, de ASICS gel 
rocket 6. Het contrefort is stevig en ook de torsiestijfheid is 
goed. De schoenen zijn nog redelijk nieuw en laten weinig 
slijtage zien. De huidige zolen zijn drie jaar oud en hebben 
een RCTB 5 mm, HAI 10 mm en rechts een SAC II t/m V 
van 3 mm. De toplaag is van leer. De zolen zijn vervaar-
digd voor dagelijks gebruik en overgelegd in de sport-
schoen. Single leg squat op de zolen geeft geen verbetering 
van de stabiliteit ten opzichte van de squat zonder zolen.

Conclusie
Er is sprake van een tenidinitis/bursitis pes anserinus bij 
een unilaterale valgus van de voet en knie met overprona-
tie en vergrote endorotatie van de knie rechts. De mobili-
teit van de rechtervoet is verminderd, wat mogelijk mede-
oorzakelijk is voor de (compensatoire) valgusstand. De 
1e straal laat rechts een niet structurele dorsaalflexiestand 

klachten meer van. In het dagelijks leven werkt ze 32 
uur per week in de thuiszorg.

Onderzoek
Er is een irritatie van de pes anserinus rechts. Tevens zijn 
de sesamoïdea rechts gevoelig, met name de mediale. In 
stand is er een valgisatie van de rechtervoet met valgus-
stand van de knie. De weight bearing windlass test (zie 
kader op pagina 11) was positief rechts. De rechtervoet 
laat een verminderde mobiliteit zien ten opzichte van de 
linker. Met name het bovenste spronggewricht, calcaneo-
cuboïdale-gewricht, cuneïforme mediale-metatarsale I- 
gewricht en het MTP I-gewricht (40 graden dorsaal-
flexie) laten een verminderde mobiliteit zien. De dor-
saalflexiebeperking van het BSG wordt deels veroorzaakt 
door verminderde beweeglijkheid van het proximale en 
distale tibiofibulaire gewricht. De 1e straal staat in dor-
saalflexie, waarbij beweging naar dorsaal 0 mm is en naar 
plantair 10 mm vanuit deze stand. Ook het proximale 
en distale tibiofibulaire gewricht lieten een verminderde 

Foto 1.

Foto 2.
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van metatarsale I zien (vergrote plantairflexie en geen 
dorsaalflexie). Dit in combinatie met de valgusstand van 
de achtervoet zorgt ervoor dat het windlass-mechanisme, 
en daarmee stabiliteit van de voet, onvoldoende werkt. 
Tevens is er een verminderde unilaterale stabiliteit rechts. 
Deze klachten vinden mogelijk de primaire oorzaak in 
het trauma waarbij de voet in de grond getrapt werd en 
de sesamoïdea bipartia is ontstaan.

Behandeling
De voet en de fibula zijn gemanipuleerd/gemobiliseerd 
waarna de bewegingen symmetrisch waren. Omdat 
de weightbearing windlass test positief was, is ervoor 
gekozen een actieve afwikkeling te stimuleren. Daarnaast 
is gezorgd voor een stabiliserende werking. Hiervoor zijn  
zolen vervaardigd met een stabiliserende hielcup en HAI. 
De stabiliserende mechanismes van de voet, waaronder 
het windlass-mechanisme, werden gestimuleerd en 
geoptimaliseerd door de calcaneo-cuboïdale lock en drop 
van de 1e straal te bevorderen. Hiervoor werd aan de 
rechterzijde een SPSI van 6 mm geplaatst en een SAC II 
t/m V. De SAC heeft enerzijds een stabiliserende functie 
en anderzijds een ontlastende functie voor sesamoidea 
bipartia. Naast de zooltherapie is de sportfysiotherapeut 
de stabiliteit gaan trainen.

Controle
De klachten waren zeer snel verdwenen na het starten van 
de therapie. Mevrouw heeft haar sportactiviteiten weer 
snel kunnen hervatten. Bij controle na acht weken was 
er nog een zeer lichte pijn palpabel, echter bij activiteiten 
werd geen pijn waargenomen. Buiten een lichte beper-
king van het proximale en distale tibiofibulaire gewricht 
waren de functiestoornissen niet gerecidiveerd. De fibula 
werd gemobiliseerd en een jaarlijkse controle geadviseerd. 

Discussie
In de sportpodotherapie word je regelmatig geconfron-
teerd met sportspecifieke bewegingen die een blessure 
kunnen triggeren, danwel veroorzaken. Het corrigeren 
van deze beweging lijkt voor de hand te liggen. Maar dan 
wordt het goed uitoefenen van de sport bemoeilijkt. Het 
is dus schipperen tussen voldoende corrigeren zonder de 
sportspecifieke bewegingen te remmen.

Daarnaast zie je dat bewegingsbeperkingen die in 
het algemeen dagelijks leven geen hinder geven, tijdens 
sportspecifieke bewegingen ineens wel tot problemen 
kunnen leiden. In deze casus heeft de verminderde 
mobiliteit van de rechtervoet, die mogelijk secundair is 

aan het trauma drie jaar geleden, in het ADL niet tot de 
knieklachten geleid. Bij het volleybal wordt er echter meer 
dorsaalflexie van het bovenste spronggewricht gevraagd 
bij onder andere het verdedigen maar ook bij landing na 
een sprong. Hierdoor vormde de verminderde mobiliteit 
ineens wel een probleem. Compensatoir is een vergrote 
valgisatie van de voet en knie ontstaan. Tevens vermin-
dert de kanteling van het cuboïd in combinatie met de be-
wegingsbeperkingen de stabiliteit van de voet en daarmee 
het been. De mobilisatie/manipulatie in combinatie met 
de zooltherapie haalt de oorzaak weg, maar verbeteren 
niet (direct) de stabiliteit. 

Om een sporter weer snel ‘het veld in te krijgen’ is 
combinatie van verschillende disciplines en het afstem-
men onderling, vaak gewenst. In deze is het de combina-
tie van manuele therapie, sportpodotherapie en sport-
fysiotherapie die tot het gewenste resultaat heeft geleid. 
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Weight bearing windlass test
Dit is een test om plantaire fasciitis uit te sluiten dan wel te bevestigen. Door zijn 
hoge specificiteit en lage sensitiviteit is een positieve test sterk gerelateerd aan 
een de aanwezigheid van plantaire fasciitis. Echter, met een negatieve test kan je 
een fasciitis plantaris niet uitsluiten (starkey, Brown, & Jeff, 2010). Deze test wordt 
ook gebruikt binnen de podotherapie als ‘auto-correctie test’. Een positieve test is 
indicatief hoe de voet op een eventuele correctie zal reageren. Wetenschappelijke 

onderbouwing is hier 
echter (nog) niet voor. 
Uitvoering: Laat de 
patiënt op een verhoging 
staan en zorg dat 
de tenen en  MTP-
gewrichten los kunnen 
bewegen. stabiliseer de 
enkel met een hand en 
dorsaalflecteer met de 
andere hand het  
MTP I-gewricht.


