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1. INLEIDING 

Alvorens de medische handleiding voor te stellen, is het belangrijk te verwijzen naar het 

opleidingsplan jeugdopleiding en het opleidingsplan praktijkhandboek. In 

hoofdstuk 9 van het opleidingsplan jeugdopleiding stellen we de medische begeleiding 

voor. In hoofdstuk 10 van het opleidingsplan praktijkhandboek staan we stil bij de 

algemene richtlijnen van blessurepreventie.  

Ook verwijzen we naar de clubwebsite, waar we in de rubriek medische cel onze 

medische staf voorstellen. Nog op de site vind je alle informatie over de procedure 

van aangifte van een sportongeval. Ook onze leden worden bij aanvang van het seizoen 

bevraagd over een aantal medische gegevens. Op die manier zijn het (sportief) 

management en de betrokken opleider(s) | afgevaardigde(n) op de hoogte van o.a.: 

 Gewicht | Lengte 

 Gebruikt de speler medicatie waarover de club best geïnformeerd zou zijn? 

 Zijn er medische gegevens waarvan de club op de hoogte moet zijn om in 

noodsituaties effectief hulp te kunnen verlenen? 

 Heeft de speler last van allergische reacties? Welke en zo ja, hoe kan daarop 

gereageerd worden? 

Sinds dit jaar (2016) beschikt VC Groot Dilbeek over een AED-toestel. Hierna schetsen 

we het nut van een AED. Een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel 

dat wordt gebruikt bij een persoon met een plotselinge hartstilstand, waarmee op een 

geautomatiseerde manier een elektrische schok kan worden toegediend, met als doel het 
hart weer in een normaal ritme te brengen. 

Onze visie: 

Dagelijks worden in ons land mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een 

plotselinge hartstilstand. Als niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het 

slachtoffer overlijdt. In veel gevallen van een hartstilstand trekt het hart ongecontroleerd 

samen ten gevolge van een elektrische chaos. Dit wordt kamerfibrilleren genoemd. Dit is 

voor 80% het geval bij personen die plotseling in elkaar zakken. De enige effectieve 

behandeling  van kamerfibrilleren is het geven van een stroomstoot, ook wel 

“defibrilleren” genoemd. De kans op succes daalt met bijna 10% per minuut bij uitstel 

van deze behandeling. Daarom is het zo belangrijk dat slachtoffers met een hartstilstand 

zo snel mogelijk gedefibrilleerd worden. Dat kan alleen maar als ook anderen dan artsen 
en verpleegkundigen getraind worden. Het gebruik van de AED maakt dit mogelijk. 

Onze missie: 

De club zal (vanaf 2017/2018) i.s.m. de gemeente jaarlijks een opleiding organiseren om 

het AED-toestel te gebruiken. Tijdens de opleiding AED leert men dan het veilig en 

effectief inzetten van de AED. Met de AED kunnen gediplomeerde EHBO-ers en mensen 

met een reanimatie opleiding, aangevuld met een AED opleiding, meteen met dit 
apparaat aan de slag. Het apparaat is 100% veilig en betrouwbaar. 

Met een AED in de buurt kan (moet) men gelijk in actie komen en kunnen anderen hulp 

inschakelen door 112 te bellen. Hierdoor wint men kostbare minuten om misschien wel 

een leven te redden. 

Dit plan is een handleiding die we delen en ter beschikking stellen aan o.a. de 

clubleden. We voorzien een copy in de kantine en delen het document op de clubwebsite. 

We bespreken in deze handleiding 4 domeinen: 

 EHBSO 

 Oefeningen blessurepreventie 

 Lifestyle - Letselpreventie | Voeding | Vocht | Take Home Messages 

 Instructies (memo) bij sportletsels  

https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/medische-cel
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/aangifte-ongeval
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/registratie-2016-2017
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2. EHBSO 

2.1. BENADERING VAN DE SITUATIE EN DE ZORG VOOR VEILIGHEID 

Bij de benadering van een noodsituatie moet je in de eerste plaats instaan voor de 
veiligheid van jezelf, het slachtoffer en de omstanders. 

Deze kunnen al naargelang de aard van het ongeval enorm verschillen (sputterende 
motor, lekkende benzine, geur van gas, rookverspreiding, …). 

Probeer daarom op een actieve wijze, en met gebruik van al je zintuigen (horen, zien, 

ruiken,…), te weten te komen welke de gevaren zijn voor jezelf, voor het slachtoffer en 

voor de omstanders. Na het waarnemen komt steeds het handelen: eens je de gevaren 
kent, moet je zorgen voor de veiligheid. 

Doe daarvoor een beroep op omstanders: spreek ze individueel aan en geef ze korte, 
duidelijke en concrete opdrachten. 

Indien je alleen bent met het slachtoffer, roep dan onmiddellijk om hulp, nog voor het 

slachtoffer te benaderen. 

Indien niet alle aanwezige gevaren kunnen worden uitgeschakeld, waarschuw dan 
onmiddellijk deskundige hulp (brandweer, politie). 

Neem in geen geval onnodige risico's, noch voor het slachtoffer, nog voor jezelf: je 
riskeert daardoor alleen maar de noodsituatie te verergeren. 

BENADERING VAN DE SITUATIE EN DE ZORG VOOR VEILIGHEID | ACTIE: 

 Wat is er gebeurd? 

 Wat zijn de gevaren? 

 Zorg voor de veiligheid van jezelf, voor het slachtoffer, voor de omstanders. 

2.2. BENADERING VAN HET SLACHTOFFER EN CONTROLE VAN VITALE FUNCTIES 

Wanneer je zeker bent dat de situatie veilig is voor jezelf, voor het slachtoffer en voor de 

omstanders, benader het slachtoffer. 

Ga na in welke toestand het slachtoffer zich bevindt. 

Controleer daarbij steeds de vitale functies van het slachtoffer: 

 het bewustzijn 

 de ademhaling 

 de bloedcirculatie 
 zorg voor vrije ademhalingswegen 

Bewustzijnsstoornissen kunnen worden ingedeeld in drie stadia: 

1) Slachtoffer toont verward gedrag, suf of soms ook agressief gedrag en reageert wel 

op aanspreken en pijnprikkels (= verminderd bewustzijn) 

2) Slachtoffer reageert niet op aanspreken maar wel op pijnprikkels (= bewusteloos) 

3) Slachtoffer reageert niet op aanspreken en niet op pijnprikkels en heeft tevens wijde 
oogpupillen (= diep bewusteloos) 

Eerste hulp = kijken, luisteren en voelen: 

1) Ga na of het slachtoffer bewust is of bewusteloos: 

 Spreek met het slachtoffer 

 Klop zachtjes op de schouders van het slachtoffer 

 Klap in de handen boven het hoofd van het slachtoffer 

 Geef een pijnprikkel 

 Reageert het slachtoffer niet op deze prikkels, dan mag je besluiten dat het 

slachtoffer bewusteloos is 

2) Zorg voor vrije ademhalingswegen: 

 Maak knellende kleding los 

 Controleer de mond en verwijder vreemde voorwerpen (voedsel, gebit, braaksel,…) 

 Breng het hoofd in hyperstrekking en lift de kin (inzakken tong in de mondholte) 
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 Bij het vermoeden van een wervelletsel moet je vermijden om het hoofd te 

manipuleren; handel voorzichtig ( een hyperstrekking) en immobiliseer het hoofd 

(knieën, deken) 

3) Controleer de ademhaling: 

 Normaal gezien ademt een persoon ten minste één maal om de 5” in en uit 

 Controleer de ademhaling door te kijken, luisteren en voelen 

4) Controleer de bloedcirculatie: 

 Door na te gaan gedurende 5 à 10 seconden of het slachtoffer nog een hartslag heeft 

 Wat is de kwaliteit van de gevoelde hartslag 

 Indien het slachtoffer geen hartslag meer heeft, moet je reanimeren 

2.3. ALARMERING 

Bel in levensbedreigende situaties steeds de 100 of 112 na de controle van de vitale 

functies. 

Om de juiste, gespecialiseerde hulp naar de juiste plaats te sturen, is het essentieel dat 
de oproep een aantal vaste onderdelen bevat. Vermeld bij de alarmering steeds: 

 Wat er is gebeurd, en wat de eventuele gevaren zijn (wat, waar,…) 

 Waar de hulpdiensten worden verwacht 

 Wie de slachtoffers zijn en in welke toestand ze zich bevinden (kind, volwassene, 

bejaarde, hartpatiënt, beenbreuk, zwanger,…) 

Het is de bedoeling dat de juiste gespecialiseerde hulp snel te plaatse komt 

(ziekenwagen, MUG, brandweer,…). Blijf daarom kalm en formuleer het probleem 

duidelijk. Alarmeren doe je onmiddellijk na de benadering van het slachtoffer, op een 

ogenblik dat je een goed beeld hebt van de situatie. 

Zorg ervoor dat je in elk geval de toestand van de vitale functies kent voor je alarmeert. 

Stuur een omstander weg om te alarmeren, laat het slachtoffer niet alleen. Vraag aan de 
omstander om terug te keren, zodat je er zeker bent dat de alarmering is gebeurd. 

Verleen verdere, gepaste eerste hulp. 

2.4. BASISREGELS EERSTE HULP 

 Praat met het slachtoffer, ook als het slachtofferbewusteloos is 

 Luister naar het slachtoffer 

 Blijf bij het slachtoffer 

 Verplaats het slachtoffer nooit (bij levensbedreigende situaties) 

 Laat het slachtoffer zo weinig mogelijk inspanningen doen 

 Bezorg het slachtoffer geen extra pijn 

 Bescherm het slachtoffer tegen extreme temperaturen 
 Geef het slachtoffer nooit te eten of te drinken 

2.5. SPORTLETSELS 

Wat is een sportletsel? Een sportletsel of sportblessure is een lichamelijke schade 

opgelopen tijdens of als gevolg van het beoefenen van sport. Dit letsel kan variëren van 
een blaar tot een botbreuk, van een snijwonde tot een peesontsteking.  

Sportletsels kunnen worden ingedeeld op de manier waarop ze ontstaan: 

 Acute sportletsels: letsels die optreden ten gevolge van een éénmalig acuut trauma 

tijdens de sportbeoefening. Dit is een letsel dat zich plots voordoet als gevolg van een 

ongeval. Voorbeelden zijn een kneuzing, verstuiking, breuk. 

 Chronische letsels of overbelastingletsels: dit zijn letsels die veroorzaakt worden door 

verschillende factoren die in combinatie met elkaar tot overbelasting leiden. Deze 

letsels komen langzamerhand tot stand; de symptomen worden steeds erger. 

Voorbeelden hiervan zijn: peesontsteking en beenvliesontsteking. Chronische letsels 
behoren uitsluitend tot het domein van de (para)medici. 

EHBSO zal dus enkel van toepassing zijn bij acute sportletsels. 
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Als sporter of sportbegeleider is het belangrijk inzicht te hebben in de aan de 

sportbeoefening gerelateerde risicofactoren. Een aantal sportblessures kan immers 

worden vermeden als je de oorzaak van het ontstaan kent en deze wegneemt door een 
aantal preventieve maatregelen: 

Primaire preventie Secundaire preventie 

Lichamelijke factoren: 

 lichaamsbouw 

 leeftijd en geslacht 

 algemene gezondheid 

 trainingstoestand en fitheid 

 lichamelijke afwijkingen 

 vroeger opgelopen letsel 

 herstel na blessure of ziekte 
 aanleg 

Voorkomen dat een sportletsel evolueert 

naar sportschade: 

 EHBSO 
 PRICE 

Gedragsfactoren: 

 emotie 

 risico-inschatting en acceptatie 

 omgaan met stress 

 motivatie - bezieling 

 fairplay 

 leefwijze (voeding, goede 

 sporthygiëne) 
 techniekbeheersing 

 

Sport gerelateerde factoren: 

 aard van de sport 

 niveau (recreatief - competitie, 

 training - competitie 

 intensiteit 

 

Externe factoren: 

 accommodatie 

 weersomstandigheden 
 bodemgesteldheid 

 

Menselijke factoren: 

 teamgenoot 

 tegenstander 

 begeleiders 
 publiek - ouders 

 

Persoonlijke sportuitrusting: 

 beschermende materialen 

 spelmaterialen 

 schoeisel en kledij 

 

BELANG VAN EERSTE HULP BIJ SPORTONGEVALLEN? 

 

PRIMAIRE PREVENTIE OF HET VOORKOMEN VAN LETSELS KOMT OP DE EERSTE PLAATS 

SECUNDAIRE PREVENTIE OF EEN GOEDE EERSTE HULPVERLENING IS BELANGRIJK: 

 OM DE GEVOLGEN TE BEPERKEN, 

 DE HERSTELTIJD TE VERKORTEN, 

 DE EVENTUELE SCHADE OP LANGE TERMIJN TE BEPERKEN. 
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2.6. EERSTE HULP BIJ SPORTONGEVALLEN - EHBSO 

De algemene aanvaardde standaardprocedure voor de eerste zorg bij acute letsels aan 

de onderhuidse weefsels kan worden samengevat in één sleutelwoord: PRICE. 

Verstuikingen, kneuzingen, spier- en peesscheuren zijn letsels van de onderhuidse 

weefsels. Daarbij worden spieren, pezen, bloedvaten, zenuwen en gewrichtsbanden 

beschadigd, terwijl de huid intact blijft. In het sleutelwoord PRICE vinden we het Engelse 

woord ICE terug: dit betekent dat we het letsel intensief gaan koelen, terwijl elke letter 

naar een bepaalde actie refereert. 

P Protection 

R Rest 

ICE 

I Immobilisation 

C Compression 

E Elevation 

Het doel van deze eerste hulp is verdere beschadiging van het gekwetste weefsel 

voorkomen, de zwelling beperken, inwendige bloeding(en) beperken en de pijn stillen. 

PROTECTION: Dit heeft betrekking op de bescherming van de sporter in zijn 

sportbeoefening en het beperken van de risicofactoren = preventie. 

REST: Stop bij pijn onmiddellijk de sportactiviteit. 

ICE: Het aanbrengen van ijs of cryotherapie betekent letterlijk "het therapeutisch 

gebruik van koude" of "behandelen met koude". Het is een behandelingsmethode waarbij 

het lichaam in contact wordt gebracht met een product van een lagere temperatuur, 
waardoor er warmte wordt onttrokken aan het lichaam. 

Cryotherapie veroorzaakt een onmiddellijke daling van de huidtemperatuur en een 

langzame afname van de temperatuur van de diepere weefsels (spieren, bloedvaten, …). 

Middelen voor cryotherapie zijn een ijszak, onderdompeling in koud water, cold pack voor 
herhaald gebruik, instant cold pack en cold spray. 

De voor- en nadelen van elk middel staan in de volgende overzichtstabel: 

AFKOELINGSVORM VOORDEEL NADEEL 

IJSZAK 

! Huidbescherming ! 

Gemakkelijk 

Goedkoop 

Goede temperatuurdaling 

Vraagt voorbereiding 

KOUD WATER Goedkoop 

Goede temperatuurdaling 

Alleen voor extremiteiten 

COLD PACK 

! Huidbescherming ! 

Goede temperatuurdaling 

Gemakkelijk 

Vervormbaar 

Herbruikbaar 

Vraagt voorbereiding 

Risico op huidbeschadiging 

INSTANT COLD PACK 

! Huidbescherming ! 

Geen voorbereiding 

Kan overal gebruikt worden 

Duur 

Risico op huidbeschadiging 

Eenmalig gebruik 

COLD SPRAY Grote temperatuurdaling op de 
huid 

Duur 

Zeer tijdelijke invloed op 
temperatuur 

Geen dieptewerking 

Risico op huidbeschadiging 

Stop bij pijn onmiddellijk 

de sportactiviteit 
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Een oppervlakkige temperatuur van 15°C of lager wordt zeer vlug bereikt. We willen deze 

temperatuur echter ook bereiken ter hoogte van de onderhuidse weefsels, daarom dient 

de koeling 10 à 15 minuten te worden aangehouden (niet langer om beschadigingen te 

voorkomen). Gebruik ook steeds bij een middel dat uit de diepvries komt een isolatie 

tussen de afkoelingsvorm en de huid (dunne handdoek). Cryotherapie of koudetherapie 
kan gedurende de eerste 48 uur om de 2 uur worden herhaald. 

IMMOBILISATION: Het gekwetste lichaamsdeel moet zoveel mogelijk onbeweeglijk 

worden gehouden. Denk hieraan bij eventuele cryotherapie of bij evacuatie van het 

terrein (één helper, stoelgreep met 2 helpers). Bij ernstige kwetsuren dient het letsel 

eventueel gespalkt te worden (klassieke spalk, opblaasbare spalk), of dient er gebruik te 

worden gemaakt van een draagdoek of een immobiliserend verband. Het gekwetste 

lichaamsdeel mag in geen geval nog worden belast. 

COMPRESSION: Het aanleggen van een drukverband heeft tot doel de gewrichten te 

ondersteunen of te immobiliseren én de zwelling te beperken. Je kan dit tevens 

combineren met koudetherapie: leg het drukverband samen met de koude verpakking 

aan. Zo wordt er zowel druk als koude gegeven. Na 10 à 15 minuten mag de 

cryotherapie worden gestopt. Verwijder de cold pack en leg opnieuw een drukverband 

aan. Dit laat je zitten tot een arts wordt geraadpleegd. Controleer wel regelmatig of het 
drukverband niet te strak zit. Verschijnselen van een te strak verband zijn: 

 Het slachtoffer krijgt een tintelend gevoel of stelt gevoelloosheid vast 

 Verkleuring van de uitstekende delen ( handen, vingers, voeten, tenen) 
 Toename van de pijn, toename van de zwelling en functieverlies 

ELEVATION: Het doel van de hoogstand is de bloedtoevoer in het getroffen lichaamsdeel 

te verminderen en de bloedafvoer te vermeerderen. Daardoor kan de zwelling 

makkelijker wegtrekken. Immobiliseren en hoogstand gaan meestal samen. Elevatie of 

"hoog leggen" wil zeggen dat men het getroffen lichaamsdeel ondersteunt zodat het 

hoger komt. Met hoogstand bedoelen we zeker hoger dan horizontaal, liefst boven 
harthoogte. Er moet wel een lichte flexie (buiging) in het gewricht worden gehouden. 

WANNEER EEN ARTS OF GESPECIALISEERDE HULP RAADPLEGEN? 

Vrijwel elk letsel aan de onderhuidse weefsels (verstuiking, kneuzing,…) moet worden 

beschouwd als een ernstig letsel, tot het tegendeel is bewezen. Enkel voor letsels met 

een beperkte omvang, moet niet worden doorverwezen naar een arts. Wanneer de 

sporter maar een lichte blessure heeft, zal hij vragen om verder te sporten na de eerste 

hulpverlening. Aan de hand van de volgende waarnemingen, kan je een advies verlenen 

of hij inderdaad kan verder sporten of hij het best stopt en een arts raadpleegt. 

STOP MET SPORTEN EN RAADPLEEG EEN ARTS ALS... 
 Pijn: de pijn niet verdwijnt na eerstehulpverlening op het veld 

 Zwelling: het geblesseerde lichaamsdeel onmiddellijk opzwelt 
 Geluiden: men heeft iets horen knappen of kraken 

 Vorm en stand: deze heel duidelijk afwijkt 
 Functie en steun: de sporter niet op het geblesseerde lichaamsdeel 

kan steunen, of het niet kan gebruiken 
 Terugkeer functie: de functie niet terugkeert na eerstehulpverlening 

op het veld. 
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2.7. SPECIFIEKE BENADERING VAN EEN AANTAL SPORT (VOETBAL) GERELATEERDE LETSELS 

TANDLETSELS 

Bij een botsing of val gebeurt het wel eens dat de tanden worden losgeslagen. Ook door 

een slag van een stick worden tanden uitgeslagen of beschadigd. Een tandletsel geneest 

zelden spontaan, een behandeling door een tandarts is noodzakelijk. Mits snel ingrijpen 
kan in vele gevallen de tand gered worden. 

Waarneming: 

Het slachtoffer heeft 1 of meerdere tanden die loszitten of uitgeslagen zijn. Bloed loopt 
uit de mond van het slachtoffer. Meestal staan de lippen gezwollen. 

Eerste hulp: 

Stelp de bloeding en beperk de zwelling door een kompres (of handdoek, zakdoek) met 
koud water op de mond of de wonde te houden. 

Tanden die nog gedeeltelijk vasthangen moeten zo weinig mogelijk bewogen worden 

zodat ze niet volledig loskomen. Enkel een tand die zo loshangt dat hij er bijna uitvalt, 

mag men zachtjes terugduwen. 

Een slachtoffer met uitgeslagen tanden moet zo snel mogelijk (binnen de 30 minuten) 

naar de tandarts gebracht worden. De tand moet worden bewaard, liefst in het speeksel 

van het slachtoffer. Dit gebeurt bij voorkeur in de mond (onder de tong of in de 

wangplooi) maar het kan ook in een met speeksel bevochtigde zakdoek of folie. Er 

bestaat immers nog een kans dat de tand weer ingroeit, wanneer hij zeer snel en 

vakkundig teruggezet kan worden. Leg de tand zeker niet in een doosje want als hij 
uitdroogt, is hij verloren. Raadpleeg dus steeds een tandarts. 

SNIJWONDEN 

Wat moet u doen met een snijwonde: onmiddellijk naar een arts hollen voor een hechting 

of rustig blijven en de wonde zelf verzorgen? Alles hangt af van de ernst van de wonde 

en de omstandigheden waarin ze veroorzaakt wordt. Bij snijwonden is er doorgaans geen 

weefsel weggerukt en zijn de randen glad. Dit onderscheidt snijwonden van 
schaafwonden. 

Als de wonde niet ernstig en niet diep is, kan men ze eventueel zelf verzorgen. Als men 

echter ook maar enigszins twijfelt, wendt men zich het best tot een arts. Een diepe of 

grote snijwonde laat men best altijd door een arts verzorgen omdat hierbij vaak 

hechtingen nodig zijn. Een grote wonde die niet goed verzorgd wordt, kan nadien een 
lelijk litteken nalaten. 

Als de wonde ernstig bloedt, gaat u eveneens best naar de arts. De plaats van de wonde 

is eveneens belangrijk. Wonden in het aangezicht kunnen spectaculair bloeden, maar 
doorgaans is dit niet gevaarlijk. 

Omwille van de kans op littekens gaat men echter met een wonde in het aangezicht best 

naar een arts. Een snijwonde van een mes is doorgaans niet erg vervuild en kan 

gewoonlijk ook zeer goed gereinigd worden. Kleine snijwonden kan men dus gemakkelijk 

zelf verzorgen. 

In diepe snijwonden die door glas veroorzaakt worden, blijven ondanks goed spoelen 

vaak kleine glasschilfertjes achter. Deze kunnen nadien tot ontstekingen leiden. Diepe 

glaswonden worden daarom best radiografisch gecontroleerd op achterblijvende 

glasscherven. Wacht niet om naar een arts te gaan. Eens de wonde zich gesloten heeft, 

is het gewoonlijk te laat om nog in te grijpen. Doorgaans laat men een gesloten wonde 
immers ongemoeid. 

Als een wonde, die men zelf verzorgd heeft, tijdens de volgende dagen rood wordt, 

opzwelt en pijnlijk en warm aanvoelt, is ze ontstoken. In dit geval moet u steeds een arts 
raadplegen. 
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Hoe verzorgen? 

Het belangrijkste is dat de wonde zuiver is. Alle verontreinigende stoffen moeten steeds 

verwijderd worden vooraleer een wonde gesloten wordt. Laat de wonde goed bloeden. 

Houd ze ondertussen onder de kraan en spoel ze goed uit. Eventueel kunt u de wonde en 
de huid er rond nog ontsmetten, b.v. met Isobetadine® of H.A.C.®. 

Hoe sluiten? 

Een zuivere wonde kan op meerdere wijzen gesloten worden zonder dat ze met naald en 
draad of haakjes gehecht moet worden. 

Sommige snijwonden blijven dichtkleven nadat ze even dichtgedrukt worden. Dit heeft 

voordelen voor de genezing. Hoe kleiner de bloedklonter in de wonde, hoe sneller ze kan 

helen. Door de wonde dicht te drukken, kleven de beide wondranden tegen elkaar aan en 

vormt er zich slechts een minimale bloedklonter. Voor een kleine snijwonde kan deze 

aanpak al volstaan. Let wel op dat u de wonde nadien niet opnieuw openscheurt. 

Doorgaans sluit ze daarna niet meer zo goed en vormt zich een grotere bloedklonter. U 

kunt de wonde beschermen met een kleine pleister, maar wacht tot de wonde goed 

gesloten en droog is. Als men er onmiddellijk een pleister op tracht te kleven, komt de 

wonde namelijk vaak terug open. Gebruik een smalle pleister zodat de wonde goed 

verlucht wordt en de huid onder het wondkussentje niet vochtig wordt en opzwelt. In dat 

laatste geval komen de wondranden vaak gemakkelijk opnieuw los. Als deze aanpak lukt, 
is een kleine wonde vaak na enkele dagen reeds genezen. 

Als de wondranden de neiging hebben om zich open te sperren, moet men anders te 

werk gaan. Met een zwaluwstaart kunnen de wondranden vrij eenvoudig tegen elkaar 

gedrukt worden. Knip daartoe het wondkussentje aan beide zijden van een wondpleister 

voor één derde weg: 

 

Doordat de pleister in het midden tot een dun bundeltje opgerold wordt, is de wonde niet 
afgedekt: 

 

Eventueel wondvocht kan daardoor gemakkelijk wegvloeien. Men kan ook smalle 

wondpleisters gebruiken, zoals b.v. Leukostrip®, Steri-strip®, enz., die specifiek bedoeld 

zijn voor het sluiten van wonden. Laat tussen de strips voldoende ruimte zodat eventueel 

wondvocht ongehinderd kan wegvloeien. Bovengenoemde strips zijn dun en laten een 

goede verluchting van de huid toe. Ze passen zich ook zeer gemakkelijk aan de 

lichaamsvormen aan en hinderen niet bij bewegingen. Het gevolg is dat ze nauwelijks 
enige huidirritatie veroorzaken. 

Wanneer moet ik naar de arts? 

In de volgende gevallen doet u er goed aan niet te wachten en contacteert u best 
onmiddellijk een arts. 
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 Een wonde waar het bloed uit spuit of die fel blijft 

bloeden, zelfs nadat u ze gedurende 10 minuten stevig 

dichtgedrukt hebt (a). 

 Een diepe snede of een diepe puntige wonde, bv. 

van een nagel, zeker wanneer deze zich aan de handen 

of de voeten bevindt. 

 Elke bijtwonde, zowel van dierlijke als van 

menselijke oorsprong. 

 Wonden met rode randen die op een ontsteking 

wijzen en wonden waaruit etter komt (b). 

 Grote, vuile schaafwonden met verhakkelde, ruwe 

wondranden. 

 Wonden met loshangende huidflappen die niet 

met steriele huidstrip gedicht kunnen worden (c). 

 Zeer grote wonden (d). 

 Wonden waaruit het vuil niet weggewassen kan 

worden, zelfs niet met water en zeep. 

 Wonden met vishaken (laat de vishaak liefst 

zitten en tracht hem niet zelf te verwijderen). 

 Wonden van waaruit zich rode striemen 

ontwikkelen. 

 Wanneer de streek rond de wonde gevoelloos lijkt 

te worden of wanneer er een verdoofd gevoel lijkt te 

ontstaan. 

 Wanneer er koorts ontstaat enige tijd nadat de 

wonde veroorzaakt werd. 

 Wanneer de wonde de bewegingsvrijheid begint 

te hinderen. 

BLAREN 

Wat zijn blaren? Een blaar is een huidletsel. Het is een ophoping van vocht (plasma) 

tussen de opperhuid en de lederhuid waardoor we een blaas op de huid zien. Een 
branderige rode huid is het eerste voorteken. 

Blaren ontstaan bij sportbeoefening meestal door langdurige of hevige wrijving van de 

huid. In de sport zal je dus bij wandelaars of lange afstandlopers heel wat blaren op de 

voeten te behandelen krijgen. In de turnsport en bij racketsporten zal je vooral met 

blaren op de handpalmen te maken krijgen. 

Eerste hulp: 

Het doel van de eerste hulp bij een blaar is 3-voudig: 

1. Beperken van het infectierisico 

2. Verminderen van pijn en ongemak 

3. Versnellen van het genezingsproces. 
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Een blaar is een lichte wonde die je als hulpverlener in principe volledig zelf kan 
verzorgen. We maken een onderscheid naar uitzicht van de blaar tussen: 

EEN GESLOTEN BLAAR EN EEN OPEN BLAAR 

Indien geen functieverlies of overdreven pijn, afplakken met "second skin" pleister om 
infectiegevaar te voorkomen. 

 
Wanneer de blaar hindert bij het sporten: 

 ontsmet de blaar dan met ontsmettingsmiddel (zonder alcohol) 

 

 laat een 15-tal seconden drogen zonder te blazen 

 prik met een ontsmette of steriele naald in de basis van de blaar op verschillende 
plaatsen; houdt hierbij de naald evenwijdig met de huid. 

 
 Duw met een steriele kompres het vocht uit de blaar 

 

 Ontsmet opnieuw met een niet prikkelend ontsmettingsmiddel 
 Leg een steriel, drukkend verband aan of dek of met een tweede-huidpleister. 
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VOETSCHIMMEL 

Dit kan voorkomen bij alle sporters. Deze besmettelijke voetinfectie is een chronische 

aandoening waarvoor je de sporter moet doorverwijzen naar de arts, vermits de 

aandoening niet geneest zonder aangepaste behandeling. 

Je kan deze aandoening herkennen aan de volgende symptomen: 

 irritatie en jeuk 

 onaangename geurverspreiding 

 beschadigde huid tussen de tenen met een wit, grijsachtig beslag en in een verder 
stadium: roodheid van de huid, pijnlijke kloven en aantasting van de teennagels 

SCHAAFWONDE 

Een schaafwonde is een oppervlakkige wonde waarbij enkel de bovenste huidlaag is 

afgeschaafd. Bij schaafwonden en open wonden bestaat, ongeacht de grootte en diepte, 

steeds gevaar voor infectie. Was daarom je handen voor de wondverzorging, en maak 

correct gebruik van goede ontsmettingsmiddelen en steriel materiaal. Draag als 

hulpverlener (indien mogelijk) wegwerphandschoenen als je een slachtoffer hebt dat 

bloedt. 

Waarneming: puntvormige bloedingen, veel pijn en vaak bevuild. 

Eerste hulp: Reinig de wonde (en omgeving) met water, zeep en een proper washandje. 

Droog de wonde voorzichtig af. Ontsmet de wonde met een ontsmettingsmiddel dat niet 

prikt en dat niet of slechts lichtjes kleurt. Giet ontsmettingsmiddel op een steriel kompres 

en wrijf weg van het centrum van de wonde. Gebruik elk kompres slechts éénmaal. Laat 

de ontsmettingsstof drogen (niet blazen). Dek de wonde indien nodig af. Ernstige 
schaafwonden moeten altijd doorverwezen worden naar een arts. 

NEUSBLOEDING 

Neusbloeding bij sporters 

Tijdens het sporten loopt men een licht verhoogd risico op een 'bloedneus' (epistaxis) 

omwille van uitdroging of irritatie van de slijmvliezen, een hogere bloeddruk of een klap 

op de neus. Daarnaast beïnvloeden een droge en koude omgevingslucht, het gebruik van 

bepaalde medicaties (aspirine), een hoge bloeddruk in rust, het veelvuldig snuiten van de 

neus of peuteren in de neus eveneens het ontstaan van een bloeding. Neusbloeding bij 

jongeren komt vaak voor als begeleidend symptoom bij beginnende infectieziekten zoals 

mazelen, griep en roodvonk. Ouderen kunnen door slagaderverkalking of verhoogde 

bloeddruk dezelfde symptomen vertonen. 

Preventie:  

 Eén van de meest voorkomende oorzaken is een te droge lucht. Voorzie in uw woning 

waterverdampers op de verwarmingselementen en verlucht regelmatig de kamers. 

Uitgedroogde neusslijmvliezen kan men vermijden door waterdamp in te ademen, 

van een douche bijvoorbeeld of een verstuiver. 

 Beperk het gebruik van bloed-verdunnende geneesmiddelen (aspirine,…). 
 Peuter niet in de neus en vermijd na een neusbloeding het neussnuiten enkele uren. 

Gevaren van neusbloeding: Een neusbloeding is doorgaans een ongevaarlijke 

bloeding. Indien de bloeding echter niet kan gestelpt worden, wordt de situatie ernstig 
omdat het slachtoffer heel wat bloed kan verliezen. 

Waarneming: 

Bloed sijpelt uit de neus van de sporter. Hij houdt zijn hand of zakdoek aan de neus. 

Maak een onderscheid tussen een spontane bloeding of een bloeding als gevolg van een 
trauma op de neus. Bij dit laatste kan er sprake zijn van een neusbeenbreuk. 

Eerste hulp: 

 Laat het slachtoffer zitten of staan, het hoofd lichtjes voorover gebogen (leeshouding) 

 Vraag om door de mond te ademen 
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 Knijp gedurende 10 minuten ononderbroken het vlezige gedeelte van de neus dicht. 

De vingers worden tegen het benige tussenschot geplaatst. 

 Bij een kind knijp je zelf de neus dicht. Bij een volwassene vraag je om dit zelf te 
doen. Je blijft bij hem om te zien of hij niet te snel loslaat. 

Indien de bloeding na 10 minuten niet gestelpt is, probeer dan opnieuw op dezelfde 

manier. Meestal lukt het op die manier om de bloeding te stelpen. Maak neus en mond 

schoon met een watje met wat lauw water. Vraag om het rustig aan te doen en om de 

eerste uren de neus niet te snuiten. Een volwassene vraag je om zelf de neus dicht te 
knijpen. 

 

Indien het om een eenmalige bloeding gaat, die je vrij snel kan stelpen, dan is het niet 
nodig om gespecialiseerde hulp in te roepen. 

Raadpleeg wel een arts: 

 Wanneer de neusbloeding veroorzaakt werd door een trauma om na te gaan of er 

andere letsels zijn; 

 Indien de bloeding langer dan 20 minuten duurt of indien herhaaldelijk bloedingen 

optreden. 
 De neus vervormd is 

OOGLETSELS 

In de sport kunnen nogal wat letsels aan de ogen ontstaan door: 

 een slag of stoot van een mede- of tegenspeler, 

 door contact met een bal, 

 door een slag van een racket, stick of baseball bat. 

Dikwijls ontstaat het oogletsel doordat de sporter een bril draagt. Aan te raden is om een 

speciale sportbril te dragen. Ook het dragen van een veiligheidsbril (zoals bij squash) zou 
oogletsels kunnen voorkomen. 

Voorbeelden van oogletsels zijn een blauw oog, netvliesloslating en 
hoornvliesbeschadiging. 

Ook langdurig contact van de ogen met ultraviolet licht kan leiden tot oogletsels: 

zonneblindheid of sneeuwblindheid. 

Een vuiltje in het oog is geen oogletsel maar kan wel hinderlijk zijn. 

Eerste hulp bij alle oogletsels: 

Wonden in of rond het oog zijn steeds ernstig. Indien de wonde rond het oog bloedt, 

stelp de bloeding door voorzichtig met steriel materiaal op de wonde te duwen. 

Breng een niet-drukkend, steriel oogverband aan om: 

 de ogen af te schermen van het licht; 
 oogbewegingen te vermijden. 

Kalmeer het slachtoffer en vraag om zo weinig mogelijk oogbewegingen te maken met 

het niet-gewonde oog. Best dekt men beide ogen af of houdt men het gezonde oog zo 
veel mogelijk gesloten. 
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Raadpleeg een oogarts: 

Bij elk oogletsel dat een verandering in het zicht geeft (vlekken zien, niet duidelijk 

zien,...) moet een oogarts geraadpleegd worden. Indien je het slachtoffer zelf naar een 

arts of ziekenhuis zou brengen: begeleid het slachtoffer goed door te zeggen wat je gaat 

doen, waar je gaat, welke hindernissen er gaan komen,... Zo zal hij zich minder angstig 
voelen. 

Enkele specifieke oogletsels: 

NETVLIESLOSLATING 

Na een harde klap op het oog heeft het slachtoffer pijn en gezichtsveldvermindering 

(alsof er een gordijn hangt voor één oog). Wat je moet doen, vind je bij eerste hulp bij 
oogletsels. Vervoer het slachtoffer niet zelf en vraag een arts ter plaatse. 

HOORNVLIESBESCHADIGING 

Het slachtoffer heeft het gevoel dat er een vuiltje in het oog zit. Na onderzoek wordt er 

niets aangetroffen op het oog. Er kan dan sprake zijn van een beschadiging van het 

hoornvlies. De beschadiging kan ontstaan door b.v. vingernagels of takjes. Het 

slachtoffer heeft meestal veel traanafscheiding, last van fel licht en pijn. Wat je moet 
doen, vind je bij eerste hulp bij oogletsels. Raadpleeg steeds een oogarts. 

BLAUW OOG 

Door een vuistslag, een stoot met de ellenboog of een contact met een 

kleine, harde bal of stick op de oogkas, kan deze beschadigd worden. Als dit 

beperkt blijft tot een bloeding in het ooglid en rondom het oog, spreekt men 

van een 'blauw oog'. Het ooglid is gezwollen en kan bijna niet geopend 
worden. Leg een koud kompres op het oog, niet drukken. 

VUILTJE IN HET OOG 

Dit vuiltje is soms een klein insect of rondvliegend vreemd voorwerp (b.v. stof, zand,...). 

Meestal ligt het voorwerp oppervlakkig onder het bovenste ooglid of op het hoornvlies. 
Het oog is pijnlijk, branderig en traant. 

Zorg dat het slachtoffer niet in het oog wrijft. Verwijder het vuiltje met een steriel 

kompres of met de tip van een propere zakdoek, die met fysiologisch water of zuiver 
water werd bevochtigd. Dek het oog af met een beschermend verband. 

Verwijs door naar een arts indien het verwijderen niet lukt of bij blijvende irritatie of 

tranen van het oog. Verschillende technieken voor het verwijderen van een vuiltje uit het 
oog zijn mogelijk:  

TECHNIEK 1 

Door te drukken op het traanzakje, gaat het oog tranen en kan het vuiltje 
weggespoeld worden. 

 

TECHNIEK 2 

Als het deeltje zich onder het bovenste ooglid bevindt, kan dit omhoog gehouden 

worden. Daarvoor grijpt men de rand van het ooglid vast tussen duim en wijsvinger en 

trekt het naar voor en boven. De patiënt kijkt hierbij naar beneden zodat het deeltje kan 

verwijderd worden. 

TECHNIEK 3 

Als het deeltje zich in het onderste ooglid bevindt, dan kan men dit ooglid naar 

beneden trekken. De patiënt kijkt nu naar boven zodat het deeltje kan 
verwijderd worden. 
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ZONNEBLINDHEID OF SNEEUWBLINDHEID 

Bij lange blootstelling aan ultraviolet licht (wanneer men b.v. geen zonnebril draagt bij 

weerkaatsing van het zonlicht op de sneeuw of het water) kan zonneblindheid of 

sneeuwblindheid (verbranding van het hoornvlies) optreden. 

Het slachtoffer heeft: 

 Het gevoel zandkorrels in de ogen te hebben (irritatie) en knippert veel 

(lichtschuwheid); 

 Ogen die erg pijnlijk en rood doorlopen zijn; 
 Tranende ogen. 

Eerste hulp: zie eerste hulp bij oogletsels. Verwijs altijd door naar een oogarts. 

HOOFDLETSELS 

Wanneer iemand na een slag of stoot op het hoofd het bewustzijn verliest, kunnen enkele 

eenvoudige maatregelen genomen worden in afwachting van de komst van een dokter of 

ziekenwagen: 

 Verwijder alle voorwerpen uit de mond die verstikking kunnen veroorzaken (zoals een 

kunstgebit, een beugel, voedsel, …) 

 Bij een hoofdblessure is het - gezien het risico op beschadiging van ruggenmerg bij 

wervelfracturen - veilig de speler absoluut niet te verplaatsen voor er deskundige 

hulp aanwezig is. 

 Leg eventueel een deken of een jas over de bewusteloze om afkoeling te vermijden. 

 Geef een bewusteloze nooit te drinken. Geef of neem ook nooit een pijnstiller of een 

ander geneesmiddel in geval van hersentrauma zonder voorafgaand medisch 

onderzoek. 

 In afwachting van transport naar een ziekenhuis, kan men eventueel ijs leggen op de 

getroffen plaats om de zwelling te beperken. 

 Indien het slachtoffer bloedt, kan men het bloeden proberen te stelpen door een 

verband of een propere doek lichtjes tegen de wonde te drukken. Indien men echter 

een diepe wonde vermoedt, is het beter geen druk uit te oefenen om de hersenen 

niet (verder) te beschadigen. Wanneer er een helder, strogeel vocht uit de oren vloeit 

(hersenvocht), leg dan eventueel een doekje over het oor, maar probeer zeker niet 
het vochtverlies tegen te houden. 

BEWUSTELOOSHEID 

Een bewustzijnsstoornis duidt altijd op een gestoorde werking van de hersenen en is een 

duidelijk signaal dat er iets ernstigs aan de hand is. Bewustzijnsstoornissen kunnen 

ontstaan door een val of slag/stoot tegen het hoofd, maar ook door een epilepsieaanval 

(vallende ziekte) of een 'hypo' bij sporters met suikerziekte. 

Bewustzijnsstoornissen kunnen worden ingedeeld in drie stadia: 

1) Slachtoffer toont verward, suf of soms ook agressief gedrag maar reageert wel op 

aanspreken en pijnprikkels (= verminderd bewustzijn) 

2) Slachtoffer reageert niet op aanspreken maar wel op pijnprikkels (= bewusteloos) 

3) Slachtoffer reageert niet op aanspreken en niet op pijnprikkels en heeft tevens wijde 

oogpupillen (= diep bewusteloos) 

Eerste hulp: 

 Laat het slachtoffer zitten of liggen 

 Maak knellende kleding los 

 Praat met het slachtoffer en laat hem niet alleen. De situatie kan zeer snel 

verslechteren 

 Laat, bij een diepe bewusteloosheid van het slachtoffer, iemand met kennis van EHBO 

en/of reanimatie de bloedcirculatie en de ademhaling controleren en indien nodig het 

slachtoffer reanimeren 
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 Leg een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging met de mond schuin naar de 

grond gekeerd. Zo voorkom je dat het slachtoffer stikt in zijn eigen tong of braaksel 

 Dek het slachtoffer af met een deken of kleding om onderkoeling te voorkomen 
 Laat iemand anders zo snel mogelijk deskundige hulp halen 

Opgelet! 

Bij een rochelende, snurkende of piepende ademhaling wordt de weg voor de ademhaling 

belemmerd door braaksel, bloed enz. Als gevolg van een bewusteloosheid kan het 

gebeuren dat de tong zich zodanig ontspant dat deze naar achteren zakt en de keelholte 

afsluit. Hierdoor kan het slachtoffer niet ademen. 

Maak de weg voor de ademhaling vrij door: 

 De persoon in stabiele zijligging te leggen 

 Met een gaasje of zakdoek de mondholte te reinigen en/of de punt van de tong naar 
voren te halen 

FLAUWVALLEN - DUIZELIGHEID 

Flauwte of syncope is een kortstondig, plots bewustzijnsverlies als gevolg van een 

zuurstoftekort in de hersenen. Flauwte wordt vaak veroorzaakt door: emoties (angst, het 

zien van bloed,…), pijn, plots rechtkomen na een tijdje te hebben neergelegen, lang recht 

opstaan, plots stoppen met zware lichamelijke inspanning of lang in een warmwaterbad 
liggen. 

Waarneming: Het slachtoffer voelt zich zwak en onwel. Het slachtoffer ziet zwarte 

vlekken voor de ogen. Het slachtoffer wordt plots bleek, begint te zweten en valt neer. 

Het slachtoffer voelt koud aan. 

Eerste hulp: Leg het slachtoffer op de rug. Controleer de vitale functies en zorg voor 

vrije ademhalingswegen. Breng de benen iets hoger dan de rest van het lichaam. Maak 

knellende kleding los en leg eventueel koude kompressen, een vochtig washandje of 

doek op het voorhoofd en/of in de nek. Laat het slachtoffer nadat hij is bijgekomen nog 

een tiental minuten liggen en laat hem dan geleidelijk rechtop zitten wanneer hij bijkomt. 

HERSENSCHUDDING 

Een hersenschudding kan ontstaan door een val op het hoofd of door een flinke 

slag/stoot tegen het hoofd. Verschijnselen die op een hersenschudding duiden zijn: 

 sufheid 

 hoofdpijn 

 duizeligheid 

 geheugenverlies 

 (kortdurende) bewusteloosheid 
 misselijkheid/braken 

Eerste hulp: 

 Laat het slachtoffer rustig zitten of liggen tot de duizelingen verdwijnen 

 Als het slachtoffer bewusteloos is, reageert hij niet op aanspreken 

 Zie EHBSO bij bewusteloosheid. Het slachtoffer mag de wedstrijd of training absoluut 

NIET voortzetten 

 Blijft de hoofdpijn bestaan of treden er andere verschijnselen op schakel dan zo snel 

mogelijk een arts in. Afhankelijk van de ernst van de hersenschudding mag het 

slachtoffer enige tijd niet meedoen met wedstrijden en trainingen 

 Het slachtoffer dient alvorens hij weer begint te sporten eerst contact op te nemen 
met een arts 

LETSELS AAN DE GESLACHTSDELEN 

Achtergrondinformatie 

Trappen of slagen ter hoogte van de geslachtsdelen zijn altijd zeer pijnlijk. Meestal gaat 
het om voorbijgaande ongemakken maar er kunnen ook inwendige organen geraakt zijn. 
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Voor de frequentere, minder ernstige letsels bestaan er een aantal middelen om de 
sporter snel weer op de been te krijgen. 

Waarneming: 

Het slachtoffer valt meestal op de grond, de benen opgetrokken, de handen aan de 

geslachtsdelen. Het slachtoffer heeft zeer veel pijn. Er kan een bloeding en zwelling 

optreden. 

Eerste hulp: 

 Probeer het slachtoffer zoveel mogelijk te laten ontspannen om de pijnreflexen te 

onderbreken 

 Stel hem gerust: laat het slachtoffer een paar keer diep en rustig ademen 

 Laat het slachtoffer die houding aannemen waarin hij het minst pijn ondervindt 

 In geval van zwelling: koelen 

 Andere mogelijkheid om de pijn te verzachten: leg de atleet op zijn rug en de benen 

opgetrokken, een lichte druk geven op de benen tot de knieën tegen de borst komen. 

Probeer dit niet te doen indien het slachtoffer dit niet wenst 

 Laat het slachtoffer urineren 
 Raadpleeg een arts bij blijvende pijn of bloedverlies bij het urineren 

STEKEN IN DE ZIJ 

Bij forse en langdurende inspanningen kan een sporter steken in de zij voelen. Meestal 

zit deze pijn links onder de ribbenboog (ter hoogte van maag/milt) of rechts in de 

leverstreek. Het vermoeden bestaat dat de steken worden veroorzaakt door een 

prikkeling van het middenrif (dat gebruikt wordt bij de ademhaling) of door kramp in het 
deel van de dikke darm dat zich in de bovenbuik bevindt. 

Steken in de zij zijn niet gevaarlijk, alleen onprettig. 

Eerste hulp: 

 Laat de persoon rustiger sporten en goed doorademen 

 Laat als dat niet helpt, de persoon even stoppen met sportbeoefening en adviseer 

hem zich lang te maken (het lichaam uit te rekken) 
 Laat de persoon eventueel op de rug liggen 

Voorkomen: 

 Gebruik geen zware maaltijden vlak voor het sporten 

 Doe een goede warming up waarbij de snelheid en intensiteit van de inspanning 
geleidelijk wordt opgevoerd 

KNEUZING EN VERSTUIKING 

Verstuiking 

Wanneer de bewegingsmogelijkheden van een gewricht worden overschreden, worden de 

gewrichtsbanden uitgerekt of zelfs gescheurd en het gewrichtskapsel beschadigd. Dit 

noemt men een verstuiking. Vooral enkelverstuikingen zijn een veelvoorkomend letsel in 
de sport. 

Waarneming: 

 Er ontstaat een plotse pijn tijdens een verkeerde beweging van een gewricht (b.v. het 

'omslaan' van de voet, het 'omklappen' van een hand). 

 Het gekwetste lichaamsdeel zwelt snel op. 

 Blauwverkleuring ten gevolge van de inwendige bloeding treedt meestal niet 

onmiddellijk, maar pas later op. 

 Er is steeds een verminderde bruikbaarheid van het getroffen gewricht. 

 Soms treedt die verminderde bruikbaarheid pas op na een tijdje, of verergert ze de 

eerste uren na het oplopen van het letsel. 

Eerste hulp: 

 ICE -regel 
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 Raadpleeg steeds een arts, want elk letsel aan de onderhuidse weefsels moet worden 
 beschouwd als een ernstig letsel, tot het tegendeel bewezen is. 

Kneuzingen en onderhuidse bloedingen 

Ontstaan wanneer weefsel gekneld raakt tussen een stomp voorwerp en het 

onderliggende bot. Hierdoor scheuren bloedvaten en raken spiercellen beschadigd. Het 

letsel is gelegen in het onderhuidse weefsel of in de daaronder gelegen spieren. 

Waarneming: pijn, zwelling, blauwe verkleuring, stramheid, beweging verergert pijn. 

Eerste hulp: de ICE-regel toepassen. 

SPIERVERREKKING - SPIERSCHEUR - PEESSCHEUR 

Spierverrekking 

Een spierverrekking is een spierkwetsuur waarbij de spiervezels uitgerekt worden. Deze 

kan ontstaan wanneer de bewegingsmogelijkheden van de spier overschreden worden. Er 
is hierbij geen scheur in deze spiervezels ontstaan. 

In sportongevallen krijg je zeer veel te maken met een verrekking aan de 
schouderspieren, de dijbeenspieren (vooral achterzijde) en de kuiten. 

Waarneming: 

 Er ontstaat een plotse pijn tijdens een inspanning. Deze pijn kan niet precies 

gelokaliseerd worden maar wordt ervaren over de hele lengte van de spier. 

 Er is geen zwelling en geen bloeduitstorting aanwezig. 

 De pijn verergert bij actieve samentrekking van de spier, evenals bij aanspannen van 

de spier tegen weerstand. 

 Er is geen bewegingsbeperking of krachtverlies. 
 Lichte beweging is mogelijk maar pijnlijk. 

 
Eerste hulp: 

 ICE-regel 

 Raadpleeg een arts indien na 2 à 3 dagen geen verbetering optreedt. 

 Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer gevoelsstoornissen of 

bewegingsbeperkingen ter hoogte van de tenen of de vingers optreden 

Spierscheur 

Is een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de spiervezels. Het gaat gepaard met 

een plotse, vlijmscherpe pijn. Een spierscheur ontstaat bij een plotse bruuske beweging 

of door overbelasting. Een goede sportbegeleiding (opwarming, houdingscontrole, …) 
verkleint de kans op dit letsel. 

Waarneming: plotse, zeer hevige pijn (zweepslag), gebruik van de spier is moeilijk en 

verhoogt de pijn, bij een volledige scheur kan je op de plaats van de scheur een inkeping 
of holte zien, inwendige zwelling en bloeding. 

Eerste hulp: de ICE-regel toepassen en doorverwijzen naar een arts. 
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Peesscheur 

Is een hele of gedeeltelijke onderbreking van de structuur waarmee de spier aan de 
botten gehecht is. 

Waarneming: plotse, hevige pijn dan bij een spierscheur, de bruikbaarheid van de spier 

die met de getroffen pees verbonden is, is verminderd of zelfs volledig uitgevallen, soms 

zie je een onderbreking of oneffenheid op de plaats van de scheur. 

Eerste hulp: de ICE-regel toepassen en doorverwijzen naar de arts. 

KRAMP 

Wat is een spierkramp? 

Het is een plotse, onwillekeurige samentrekking van alle spiervezels van een spier, 

meestal tijdens of na intensieve sportbeoefening. Spierkramp ontstaat doordat de 

zenuwen die de spieren doen samentrekken, verkeerd reageren en te veel signalen 

doorsturen om samen te trekken. Soms verschijnt spierkramp zonder aanwijsbare 

oorzaken maar meestal zijn er voorbeschikkende factoren aanwezig. 

Oorzaken: 

 Een verstoorde bloedtoevoer met als gevolg een zuurstoftekort in 

 de spier zoals bij het dragen van te strakke kousen of een schoenveter om de kousen 

op te houden 

 Een laag glucosegehalte 

 Vochtverlies (overvloedig zweten), wat kan leiden tot een verstoorde 

elektrolytenbalans 

 Overbelasting (uitputting) door b.v. een slechte conditionele voorbereiding 
 Vermoeidheid 

Eerste hulp: 

 De spier voelt hard aan (is strak aangespannen) en is zeer pijnlijk 

 Er is bewegingsbeperking 

 Er is geen zwelling aanwezig 

 Geleidelijke en voorzichtige uitrekking van de spiergroep in kramp zodat de 
spiervezels niet beschadigd worden 

 

Zo zal je bij een kramp van de kuitspieren de voet in de richting van het scheenbeen 

bewegen zodat de kuitspieren gerekt worden. 

Lichte sportmassage van de spierbuik is toegelaten ter ontspanning en bevordering van 

de spierdoorbloeding. In sommige gevallen zal men warmte ter ontspanning toedienen. 

Wanneer iemand in koude en vochtige omstandigheden gelopen heeft en geplaagd wordt 

door krampen, is het raadzaam om warmte te geven d.m.v. een warme douche of een 

hot pack. Bij hittekrampen (krampen veroorzaakt door oververhitting) mag er geen 

massage uitgevoerd worden! Massage geeft immers een opwarming en deze spieren zijn 

juist al oververhit. Het is aangeraden om de sportactiviteit stop te zetten omdat de kans 

groot is dat de kramp zal terugkomen. 

Een hot pack is de tegenhanger van een cold pack. Het wordt opgewarmd in een 

microgolfoven of in een heet waterbad en zal daarna warmte afgeven. Er bestaan 

gecombineerde hot/cold packs. Deze zijn dus voor beide toepassingen bruikbaar, 
naargelang ze eerst worden gekoeld of opgewarmd.  
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Massagetechnieken: 

LICHTE SPORTMASSAGE 

Bij spierkramp (en bij spierpijn) bestaat de sportmassage uit een zachte effleurage 

(strijken) in de lengterichting gedurende 5 à 10 minuten. Effleureren of strijken is het 
verplaatsen onder constante en lichte druk van 1 of beide handen over de huid. 

Er wordt wel maar in één richting druk gegeven (naar het hart toe). Bij het terugkeren 

naar het vertrekpunt, wordt alleen contact gehouden met de huid. Er mag zeker geen 
stevige druk gegeven worden omdat de spier anders weer zal verkrampen. 

Men kan met beide handen samen 'en bracelet' (als een armband rond het lidmaat) of 
hand over hand (afwisselend linker en rechter hand) werken. 

Hoe ga je praktisch te werk? 

 Laat de sporter plaats nemen op een massagetafel, waarop een handdoek of papier 

ligt 

 Zorg voor een ontspannen lig- of zithouding van de patiënt 

 Gebruik zonodig kussens of een opgerolde handdoek om te ondersteunen 

 Verzorging van de handen: 

o was je handen en zorg dat ze droog en warm zijn; 

o zorg dat je nagels niet lang zijn; 

o draag geen ringen, armbanden, polshorloge. 

 Ontbloot het te behandelen lichaamsdeel. Dek de rest af om afkoeling te voorkomen. 

 Gebruik een tussenstof zoals massageolie om de wrijving te vergemakkelijken 

 Breng de olie niet rechtstreeks op de huid aan maar via je handen op het te masseren 

lichaamsdeel 

 Verwijder na de massage de olie met een droge handdoek of een reinigingslotion op 

basis van alcohol als er teveel vet achter blijft 

EFFLEURAGETECHNIEK: HAND OVER HAND 

Verplaats onder lichte druk afwisselend linker- en rechterhand in een opwaartse 
beweging. Bij het terugkeren naar het vertrekpunt komt de hand los van de huid 

EFFLEURAGETECHNIEK EN 'BRACELET' 

Verplaats beide handen onder lichte druk opwaarts. 

Bij het terugkeren wordt alleen contact (geen druk) gehouden met de huid. 

BOTBREUK - ONTWRICHTING 

Botbreuk 

Een breuk is het geheel of gedeeltelijk breken van een bot. Een breuk kan ontstaan door: 

 Direct inwerkend geweld (een slag of stoot, een val): het bot breekt op de plaats van 

de stoot 

 Indirect geweld (een val waarbij iemand op de hielen terechtkomt, kan een 

wervelbreuk tot gevolg hebben): de schok of draaibeweging wordt langs het skelet 

voortgezet en doet het bot op afstand breken 

 Overbelasting van een bot of als gevolg van diverse aandoeningen 
(beenderontkalking) 

Waarneming: pijn, zwelling, bloeding, verminderde bruikbaarheid van het getroffen 

lidmaat. Soms ook een abnormale stand van het lidmaat, abnormale beweeglijkheid, 

beendergeknars bij het breken of bewegen van het lidmaat en zichtbare botfragmenten 

bij een open breuk. Bij open breuken is er ook een wonde aan de huid met uitwendig 
bloedverlies. 

Eerste hulp: 

 Gesloten breuk: Immobiliseer het volledige lidmaat, raadpleeg gespecialiseerde hulp. 

Indien de breuk zich ter hoogte van de onderste ledematen bevindt, vervoer dan het 

slachtoffer niet zelf, maar laat gespecialiseerde hulp ter plaatse komen. 
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 Open breuk: stelp de bloeding (indien nodig) en dek de wonde steriel af. 

Immobiliseer het volledige lidmaat en raadpleeg gespecialiseerde hulp. 

 Vervoer het slachtoffer nooit zelf! 

Ontwrichting 

Bij een ontwrichting worden twee botuiteinden die samenkomen in een gewricht, ten 

opzichte van elkaar verschoven. Hierdoor wordt het gewrichtskapsel beschadigd en de 

gewrichtsbanden gescheurd, en vertoont het gewricht een vervormde, dwangmatige 
stand. 

Waarneming: pijn, zwelling, bloeding, verminderde bruikbaarheid van het getroffen 

lidmaat, abnormale stand van het gewricht. 

Eerste hulp: Idem botbreuk. Trek nooit een ontwrichting terug in haar plooi, maar laat 

dit over aan gespecialiseerde hulp. 

SUIKERZIEKTE OF DIABETES 

Hierbij produceert de alvleesklier (pancreas) onvoldoende insuline. Insuline zorgt ervoor 

dat de hoeveelheid suiker in het bloed binnen "gezonde" grenzen blijft. ( 80 - 130 

mg/dl). Sporters met diabetes kunnen als gevolg van hun suikerziekte tijdens het 
sporten tegen problemen aanlopen. 

Door een plotse daling van de bloedsuikerspiegel ( door onaangepaste insulinedosering, 

onvoldoende voedsel, stevige inspanning,…) kan bij een diabeticus bewusteloosheid 

ontstaan (hypoglycemie). Deze toestand wordt vooraf gegaan door een periode van 
zweten, geeuwen, loomheid en bewustzijnsvermindering. 

Eerste hulp: 

 Zolang het slachtoffer niet bewusteloos is: 

o Snelwerkende koolhydraten toedienen, zoals suikerklontjes, 

o druivensuiker, of zoete frisdrank 

o Geef daarna iets te eten, bijvoorbeeld een reep musli 

o Controleer, indien mogelijk de glycemie 

 Wanneer het slachtoffer bewusteloos is: 

o Waarschuw gespecialiseerde hulp 

o Geef geen eten of drinken!!! 
o Neem de EHBSO maatregelen in acht bij bewusteloosheid 

EPILEPSIE 

Epilepsie is een chronische ziekte van de hersenen. Een aanval ontstaat door een 

abnormale prikkeling in de hersenen. 

We onderscheiden: 

 "Petit mal": het slachtoffer is kortdurend afwezig 

 "Grand mal": hier treedt plotse bewusteloosheid op met schokkende bewegingen van 

armen en benen, soms met schuim op de mond en onvrijwillige urinelozing; deze 
aanval gaat meestal spontaan over na enkele minuten. 

Eerste hulp: 

 Zorg dat het slachtoffer zich niet kan verwonden 

 Leg iets zachts onder het hoofd zodat het slachtoffer zich niet kan verwonden. 

 Probeer het slachtoffer niet in bedwang te houden, maar begeleid eventuele 

bewegingen van armen en benen. 

 Plaats een doek tussen de tanden (bijt reflex) 

 Maak knellende kleding los 
 Vervoer (indien nodig) het slachtoffer na een aanval naar een arts of ziekenhuis 

BLOEDHYGIENE 

Bloed is een transportbron voor allerlei infectieziekten zoals AIDS, hepatitis B, etc. 
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Goede bloedhygiëne is daarom zeer belangrijk. Met name bij contactsporten bestaat een 
reëel besmettingsgevaar bij het verzorgen van wonden. 

Besmettingsgevaar is te voorkomen door: 

 Voor of tijdens het sporten wonden af te dekken 

 Een met een niet te stelpen bloedende wonde ( tijdelijk) uit te sluiten van deelname 

aan de sportactiviteit. 

 Bij het verzorgen van uitwendige wonden handschoenen gebruiken 

 Bij contact met bloed de handen grondig te wassen en te ontsmetten met 

handalcohol 

 Gebruikt materiaal (kompressen, handschoenen ) onmiddellijk te deponeren in een 

daarvoor geschikte afvalemmer 
 Een waterspons niet gebruiken bij een bloedend letsel 

2.8. OEFENINGEN 

KUNSTMATIGE BEADEMING 

Bij een slachtoffer dat niet meer ademt kan je de zuurstofvoorziening in het lichaam 

alsnog onderhouden door het toepassen van kunstmatige mond-op-mond beademing: 

1. Zorg voor vrij luchtwegen door de lift van de kin toe te passen 
en het hoofd achterover te kantelen (= hyperstrekking) 

2. Knijp met je duim en wijsvinger van de hand die rust op het 
voorhoofd van het slachtoffer, de neus van het slachtoffer dicht 

3. Open de mond van het slachtoffer terwijl je de lift van de kin 
behoudt 

4. Adem normaal in en sluit je mond luchtdicht over de mond van 
het slachtoffer 

5. Blaas rustig (over een tijdspanne van 1 seconde) je uitgeademde lucht in de mond van 

het slachtoffer terwijl je nagaat of de borstkas van het slachtoffer uitzet

 

6. Trek je hoofd weg van het slachtoffer, adem rustig in en ga na of de borstkas van het 

slachtoffer weer zakt 

 
7. Beadem het slachtoffer een tweede keer 

Een dergelijke beademing is zinvol aangezien de uitgeademde lucht van de redder 

ongeveer 17% O2 en 3% CO2 bevat, voldoende zuurstof dus om een leven te redden. Je 

kan controleren of je beademing efficiënt is door: 

 Het zien op- en neer gaan van de borstkas 

 Het voelen van de beademingskracht in de eigen longen 
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 Het horen of zien ontsnappen van de uitademlucht bij het slachtoffer 

Is je beademing onvoldoende om de borstkas van het slachtoffer te laten opgaan, 

controleer dan de mond van het slachtoffer op eventuele aanwezigheid van vreemde 

voorwerpen die de luchtweg obstrueren. 

Zorg opnieuw voor vrije luchtwegen en probeer een nieuwe beademing. Onderneem 

maximaal twee pogingen om te beademen. 

Mond-op-neus beademing 

Bij ernstige verwondingen aan de mond, wanneer de mond van het slachtoffer niet open 

kan of indien je met je eigen mond de mond van het slachtoffer niet volledig kan 
omsluiten, ben je genoodzaakt een mond-op-neus beademing uit te voeren. 

Duw de mond van het slachtoffer dicht met de hand die de lift van de kin uitvoert. 

Adem diep in en omsluit met je lippen de neusgaten van het slachtoffer. 

Blaas je uitgeademde lucht in de neus van het slachtoffer en kijk zijwaarts of de borstkas 

van het slachtoffer opgaat. Na de beademing trek je je mond weg om zelf verse lucht in 

te ademen en het slachtoffer toe te laten uit te ademen. 

Mond-op-neus-en-mond beademing 

Deze techniek wordt voornamelijk toegepast bij kleine kinderen gezien de anatomische 

verschillen. 

CONTROLE VAN DE HARTSLAG 

 ter hoogte van de polsslagader: 

Plaats je wijs en middenvinger in het midden van de pols. (ongeveer 3 cm van de 

polsplooi) Glijd af in de richting van de duim ( van de hand van het slachtoffer), tot je als 
het ware een holte voelt. In die holte loopt de polsslagader. 

 

Net onder die plaats ligt het spaakbeen. Druk de polsslagader lichtjes tegen het 
spaakbeen aan en voel de pols. 

 ter hoogte van de halsslagader: 

Plaats je wijs-en middenvinger boven op het strottenhoofd. 

 

Laat je vingers glijden tot in de holte tussen het strottenhoofd en de spiermassa via een 
laterale beweging. Duw de hartslagader zachtjes in de richting van de wervelkolom. 
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HARTMASSAGE 

Ondanks het feit dat VC Groot Dilbeek over een AED-toestel beschikt, staan we hieronder 

stil bij het geven van een hartmassage. 

Bij een bewusteloos slachtoffer met inefficiënte ademhaling of een ademhalingsstilstand 
start je na het alarmeren van de hulpdiensten meteen de hartmassage: 

 Kniel neer naast het slachtoffer 

 Plaats de hiel van je ene hand in het midden van de borstkas van het slachtoffer, 

plaats de hiel van je andere hand op de vorige Haak de vingers van beide handen in 

elkaar en trek ze van de borstkas weg. Hierdoor druk je enkel met de hiel van beide 

handen, niet met de vingers. Oefen zeker geen druk uit op de bovenste helft van de 

buikholte of op de onderste uiteinde van het borstbeen om complicaties te voorkomen 

 Strek je armen, zorg ervoor dat je schouders loodrecht boven het borstbeen staan en 

druk het borstbeen vier tot vijf centimeter omlaag 

 Ontspan na het indrukken je handen en laat het borstbeen terug naar boven komen, 

het indrukken van het borstbeen moet ongeveer evenveel tijd in beslag nemen als 

het ontspannen. 

 Herhaal dit aan een frequentie van ongeveer 100 hartmassages per minuut en geef 
30 hartmassages na elkaar 

 
  

CONTROLEER NOOIT DE HARTSLAG MET JE DUIM. 

JE ZOU JE EIGEN HARTSLAG KUNNEN VOELEN, IN PLAATS VAN DIE VAN HET 
SLACHTOFFER 
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STABIELE ZIJLIGGING 

Stabiele zijligging is een eerste hulp techniek die wordt gebruikt bij bewusteloze 

slachtoffers die nog ademen. Bij ieder bewusteloos slachtoffer is de luchtweg bedreigd 

doordat de tong in de keelholte kan zakken. De bedoeling van de techniek stabiele 
zijligging is: 

 het vrijwaren van een vrije luchtweg ( speeksel kan wegvloeien) en 
 het brengen van het slachtoffer in een veilige en stabiele houding. 

De techniek is dermate eenvoudig dat iedereen deze letterlijk bij iedereen kan toepassen, 

lichaamslengte of gewicht spelen helemaal geen rol. Indien mogelijk is het wel beter om 

slachtoffers met vermoeden van een wervelletsel niet in een stabiele zijligging te 
brengen. 

 
De hulpverlener gaat als volgt te werk: 

1) De hulpverlener knielt (rechts) naast de gewonde 

2) Het hoofd wordt voorzichtig en naar je toe gedraaid 

3) De rechterarm van het slachtoffer wordt parallel langs het hoofd met de binnenzijde 

van het hand naar boven gelegd 

4) De linkerarm wordt horizontaal over de borst gelegd 

5) De linkerknie wordt opgetild, zodat het been buigt en naar de hulpverlener wordt 

toegetrokken 

6) Het lichaam draait en de knie raakt de grond 

7) Als laatste stap wordt het rechterbeen gebogen 
8) Het slachtoffer ligt nu in een stabiele zijligging 
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2.9. CASES 

Beschrijf aan de hand van de foto's hoe jij als (eerste) hulpverlener gepast zou handelen: 

 beschrijf wat je waarneemt? 

 aan welk letsel denk je en waarom? 

 leg uit wat de handelingen van eerste hulp zijn? 
 wat is de actie en behandeling na EHBSO? 

CASE 1 
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CASE 2 
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CASE 3 

 

  



                                                        
 

Medische handleiding: EHBSO-Oefeningen blessurepreventie- 

Lifestyle-Instructies (memo) bij sportletsels 
30 

CASE 4 
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CASE 5 
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CASE 6: BASIC LIFE SUPPORT - REANIMATIESCHEMA 

 Zorg voor veiligheid 

 Controleer het bewustzijn 

 Schudt het slachtoffer zacht bij de schouders 
 Roep het slachtoffer toe: "Bent U ongedeerd?" 

Bewusteloos slachtoffer Bewust slachtoffer 

 Roep om hulp 

 Draai het slachtoffer op de rug houding 

 Zorg voor vrije luchtwegen 

 Laat het slachtoffer in de gevonden 

houding 

 Ga na wat er gebeurd is 

 Controleer geregeld het bewustzijn 

 

 Controleer de ademhaling 

 Kijk, luister en voel of het slachtoffer ademt 
 Controleer de circulatie 

Abnormale ademhaling of 

ademhalingsstilstand 

Bewust slachtoffer met normale 

ademhaling 

 

 Alarmeer de hulpdiensten of laat 

alarmeren 

 Geef 30 hartmassages 

 Beadem twee maal 

 Zet de reanimatie verder met telkens 

30 hartmassages en 2 beademingen tot 

het slachtoffer weer spontaan ademt 

 Leg het slachtoffer eventueel in 

veiligheidshouding 

 Alarmeer de hulpdiensten of laat 

alarmeren 
 Controleer geregeld de ademhaling 

 

Indien de ademhaling zich niet herstelt, blijf je reanimeren tot: 

 de komst van gespecialiseerde hulp, welke eventueel de nutteloosheid van een 

verdere reanimatie kan bepalen 

 een andere hulpverlener je aflost 

 de terugkeer van een efficiënte, spontane ademhaling 

 je zelf niet meer kan ten gevolge van uitputting, de aanwezigheid van gevaren in de 

omgeving of indien het verder zetten van de reanimatie andere levens in gevaar 
brengt 
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3. OEFENINGEN BLESSUREPREVENTIE (VOETBALGERELATEERD) 

In ons praktijkhandboek staan we uitgebreid stil bij het nut en het belang van 

stabilisatietraining. In het boek voorzien we zelfs een jaarschema per opleidingskern. 

Stabilisatie- en proprioceptietraining heeft een tweeledig doel. Enerzijds is er een 
prestatie bevorderend effect, anderzijds is er ook een preventief en remediërend effect. 

Prestatie bevorderend: De stabilisatiespieren rond de buik en de rug (= de kern) 

kunnen vergeleken worden met de stijfheid van een fietsframe. Hoe stijver het frame, 

hoe minder krachten er verloren gaan en dus hoe efficiënter de bewegingen (kunnen) 

worden uitgevoerd. 

Preventief en remediërend: Een goed opgebouwde stabilisatietraining is belangrijk om 

overbelasting blessures te voorkomen. Veel blessures zijn immers te wijten aan 

overbelasting, vaak als gevolg van een verkeerde houding, die op haar beurt vaak een 
gevolg is van te zwakke houdingsspieren. 

Elk trainingsschema is opgebouwd uit 10 oefeningen:  

 4 oefeningen voor de voorste keten 

 2 oefeningen voor de rugwaartse keten 

 2 oefeningen voor de zijwaartse keten 
 2 oefeningen voor de knie- en enkelstabiliteit 

Een trainingsschema behelst een periode van 8 weken waarin de oefeningen kunnen 

worden aangebracht. Dit kan tijdens een training tijdens de opwarming, tussen twee 

oefeningen of als cooling down. 

De verschillende trainingsschema’s zijn progressief opgebouwd. De oefeningen 

worden naarmate het seizoen vordert moeilijker en zwaarder. Indien je als opleider 

merkt dat bepaalde oefeningen nog te zwaar zijn, kan je steeds terugkeren naar een 
vorig trainingsschema. 

Ook elke oefening is onderverdeeld in verschillende niveaus (A, B, C, en D). De 

verschillende niveaus zijn progressief opgebouwd. Wanneer oefening D bijvoorbeeld te 
zwaar is, kan je steeds terugkeren naar de oefeningen A, B of C. 
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Hieronder herhalen we de belangrijkste ketens: 

Core stability of functionele rompkracht 

Functionele rompkracht is essentieel in de blessurepreventie. Buikspieren, rugspieren en 

de ganse bekkengordel moeten goed ontwikkeld zijn om blessures te voorkomen. Veel 
blessures bij voetballers vloeien voort uit problemen met buik- of rugspieren. 

Voorbeelden van oefeningen: sit-up, bench, sideways bench, bridge, curl-up,… 

 

Proprioceptie 

Proprioceptietraining is een zeer belangrijk accept in de blessurepreventie. Veel van de 

enkelblessures en knieblessures komen voort vanuit een gebrek aan proprioceptie. Op 
een been staan is zeer belangrijk om de proprioceptie te trainen. 

Voorbeelden van oefeningen: op één been staan met gesloten ogen, op één been staan 

en tanden poetsen,…  
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Agility of wendbaarheid 

Agility of wendbaarheid is van cruciaal belang voor de prestaties van een voetballer, 

maar ook voor de blessurepreventie. Het kort draaien en van richting veranderen maakt 

deel uit van het voetbalspel, maar is tevens de aanleiding van heel wat blessures (bv. 
knie verdraaien). 

Voorbeelden van oefeningen: zigzag lopen en alle mogelijke wendbaarheidsoefeningen 

met kort draaien en keren. 

 
Pliometrie 

Krachtontwikkeling van de onderbenen is natuurlijk ook heel belangrijk in het 

trainingsproces en in het voorkomen van blessures. Dit kan verwezenlijkt worden via 

veelsprongen (pliometrie), maar ook door de gekende krachtoefeningen op de toestellen 

in het krachthonk. De voornaamste spiergroepen (quadriceps, hamstrings, adductoren, 

abductoren, heupbuigers, kuitspiren) kan je trainen in het krachthonk, maar ook op het 

veld in meer voetbalspecifieke uitgangshoudingen. Het voordeel van het krachthonk is 
dat je de gewichten en het aantal herhalingen perfect kan controleren. 

Voorbeelden van oefeningen: sprongenreeksen, bounding,…  
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4. LIFESTYLE | LETSELPREVENTIE 

4.1. IS ER ECHT EEN PROBLEEM? 

Industriële activiteiten Voetbalsport 

0,02 letsels per 1.000 uur 

X 38 uur/week 

X 46 weken/jaar 

8,5 letsels per 1.000 uur 

X 150 uur/jaar 

X 420 bij KBVB 

= 0,035 letsels per jaar = > 530 letsels per jaar 

 

4.2. WAT ZIJN DE OORZAKEN? 

Intrinsieke factoren Extrinsieke factoren 

Speler gerelateerd Omgeving gebonden 

 

4.3. PREDICTOR VOOR LETSELS? 

Factoren? 

Intrinsieke factoren Extrinsieke factoren 

Fysische factoren 

Geslacht 

Groei (spurt) 

gewicht 

Veld-condities 

Slechte kwaliteit ondergrond, oneffen 

Harde ondergrond 

Synthetisch veld 

Musuloskeletaal 

Gewrichtsinstabiliteit 

Tightness 

Onevenwicht spiergroep 

Klimaatcondities 

Droog/nat 

Vrieskou 

Vochtigheid/warmte 

Lifestyle 

Voeding 

Uitrusting 

Scheenbeenbeschermers 
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Hydratatie 

Rust/recuperatie 

Enkeltaping 

Schoeisel/steunzolen 

Belastbaarheid/conditie Inadequate voorbereiding 

Onvoldoende warming-up 

Overbelasting 

Laag training/match ratio 

Skill niveau 

Tactics 

Proprioceptie 

reactietijd 

Recuperatie/herstel 

Blijven spelen ondanks letsel 

Inadequate behandeling 

Te korte revalidatie 

Psychologisch profiel 

Fighter risico nemers 

Frighter risico vermijders 

Spelregels 

Fool play 

Externe druk (spelers, trainer, ouders) 

Voorgeschiedenis 

Voorgaand letsel 

 

Hoe kan je met veel zekerheid een letsel voorspellen? 

 Voorafgaand letsel: 

o Hamstring, liespijn, knietrauma 

o Enkeldistorsio 

o Onvolledige genezing 

 Allereerste klachten: 

o Geen aandacht voor eerste symptomen 

o Verzwijgen van klachten 

o Vertrouwen in medische staf/trainer 

o Begrip van trainer voor wat blessures betreft 

4.4. UITLOKKEND EVENT 

Macro trauma | vermijdbaar: Overbelasting letsels | vermijdbaar: 

Risicogedrag weren: 

 Voetbalreglement (voetbalbond) 

 Discipline ploeg (trainer) 

 Discipline veld (scheidsrechter) 

Belasting minderen/aanpassen: 

 Trainingsprogramma 
 wedstrijdschema 

Uitrusting: 

 Scheenbeenbeschermers 

 Studs 

(H)erkennen risicofactoren 

 Signaleren eerste symptomen 

 Letsels laten genezen 

Sommige letsels zijn onvrijwillig en onvermijdbaar: 

 Spelsituatie, tegenstander 
 Gewrichtscontrole 
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4.5. OVERBELASTINGSLETSEL: BELASTING EN BELASTBAARHEID IN EVENWICHT? 

 

4.6. HOE LETSELS VOORKOMEN? VIA EEN MEDISCH GESUPERVISEERD PROGRAMMA 

 Pre-season conditionering | programma met aandacht voor: 

o flexibiliteit,  

o kracht, 

o power en 

o landings-technieken 

 Season conditionering 

o Proprioceptieve training | thuisprogramma met evt  

Wobble board (-> verbetert de stabiliteit) 

o Gestructureerde warming-up 

o Functionele training | balance 

o Sportspecifieke skills 

o Cooling down 

 Educatie:  

o dynamisch stretchen na en tijdens de opwarming 

o 2 (halve) ronden uitlopen en statisch stretchen na elke training/wedstrijd 

 

 Reductie van letsels met 75%   
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5. LIFESTYLE | VOEDING 

 

Invloed op prestatie 

Duur van inspanning 

Kwaliteit van inspanning 

Herstel na letsel 

Recuperatie 
Concentratie 

 

Onvoldoende Overmatig 

Spierverbranding: 

 Kracht daalt 
 Prestatie daalt 

Overgewicht: 

 Balast 

 Cardiovasculair 

 Wendbaarheid 

 Uithouding 
 … 

Gewrichts- en spierpijn Gewrichtslast 

Vermoeidheid  

Concentratie  

Ziekte  

 

Overmatig

Onvoldoende

Invloed op 
prestatie
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5.1. 3 TYPE VOEDINGSSTOFFEN 

KOOLHYDRATEN 

 

ENERGIE: ONMIDDELLIJK EN 

STOCKAGE 

EIWITTEN 

 

OPBOUW LICHAAM | SPIER 

VETTEN 

 

ENERGIE: TRAAG 

STILT HONGERGEVOEL 

OPNAME VITAMINES 

IMMUNITEIT 

5.2. CARBOHYDRATEN (SUIKERS) 

 

5.3. PROTEÏNEN (EIWITTEN) | 20 AMINOZUREN 

 8 aminozuren kunnen enkel uit de voeding gehaald worden 
 12 aminozuren kunnen aangemaakt worden 
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5.4. VETTEN 

 

5.5. BASISBEGRIPPEN 
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5.6. SUIKERS = ENERGIE 

 

5.7. SUPPLEMENTEN = NUTTIG 

Indien natuurlijk product: ja. Opgelet met verboden producten (cf dopinglijst). Dat zijn 
meestal producten eindigend op –ione, -one, -ine, -ol en -ide. 

Extra proteïnen zorgen voor meer spierkracht en spiermassa. In het geval van extra 

proteïnen heb je wel een evenwichtiger voedingspatroon nodig. Extra proteïnen zijn 

aangewezen bij vegetariërs, herstel na blessure en ondervoeding. Opgelet met te veel 

proteïnen. Het teveel aan proteïnen kan gebruikt worden als energie, wordt gestockeerd 
als vet, zorgt voor deshydratatie en zorgt voor een overbelasting van de nieren. 

Extra creatine zorgt voor meer spierkracht (explosiviteit | korte sprints), meer 

spiermassa en over-all een grotere massa. Opgelet met de effecten op langere termijn. 

Is niet voor uithoudingssporten, niet voor jong adolescenten (< 18 jaar) en maximum 
5g/dag is de aanbevolen dosis. 

Extra vitaminen en mineralen geven geen extra energie. Vitamines helpen wel om 

energie uit voeding te halen maar is meestal voldoende aanwezig in een evenwichtige 
voeding (groenten en fruit). 
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5.8. VOEDING IN DE PRAKTIJK 
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6. LIFESTYLE | VOCHT 

6.1.1. VOCHTBALANS IN RUST 

 

6.1.2. VOCHTBALANS BIJ INSPANNING 
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6.1.3. EFFECTEN VAN ERNSTIG VOCHTVERLIES 

1,2 liter >2 liter 
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6.1.4. HOE DESHYDRATATIE (UITDROGING) TEGENGAAN? 

Als je dorst hebt, is het al te laat. Je hebt op dat moment al 1,5l-2,0l verloren. 

Tekenen van uitdroging: 

 Droge mond 

 Droge lippen 

 Droge huid 

 Hoofdpijn 
 Duizelig 

Gewichtsverlies: 

 Verschil voor en na de inspanning bijdrinken 
 Regel van bijdrinken = 1,5 x gewichtsverlies 

Kleur urine: 
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6.1.5. WAT WEL EN WAT VOORAL NIET DRINKEN? 
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6.1.6. WELKE TYPE SPORTDRANKEN BESTAAN ER? 

 

6.1.7. VRAAG EN ANTWOORD OVER ALCOHOL (NVT VOOR DE JEUGDWERKING)? 
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6.1.8. DRANKSCHEMA 90’ VOETBAL 

1,6l = 150-200 ml per 15’ inspanning 
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7. LIFESTYLE | TAKE HOME MESSAGES 

7.1.1. TAKE HOME MESSAGE LETSELPREVENTIE 

 

7.1.2. TAKE HOME MESSAGE VOEDING 
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7.1.3. TAKE HOME MESSAGE VOCHT 
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8. INSTRUCTIES (MEMO) BIJ SPORTLETSELS 

Instructies bij sportletsels 

Hieronder worden een aantal basisprincipes beschreven waarvan verwacht wordt dat alle 
jeugdopleiders en hun afgevaardigden deze kennen. 

Algemeen 

De eerste stap bij de behandeling van een blessure zal bijna steeds plaatsvinden door het 
toepassen van het gekende RICE-principe (behalve bij spierkrampen). 

R = rest = rust 

Sport bv. niet verder nadat je net je enkel verstuikte. 

I = ice = ijs 

Vul een zak met ijsblokken (nooit rechtstreeks op de huid) of neem een cold pack en 

wikkel deze in een handdoek en hou die op de bezeerde plaats gedurende een tiental 

minuten. Herhaal dit de eerste 3 dagen. 

C = compression = druk 

Druk op het letsel om zwellingen tegen te gaan (bv. bij enkelverstuiking kan je een 

schoen aandoen). Opgelet! Het mag niet de bedoeling zijn om de bloedtoevoer af te 

sluiten. Indien men tintellingen of een kloppend gevoel krijgt (bv. in de tenen), is de 
spanning te groot. 

E = elevation = liften 

Hou het gekwetste lidmaat liefst hoger dan het hart (bv bij een enkelverstuiking laat het 

slachtoffer plat op de rug liggen en leg het onderbeen, waarbij de knie gebogen is, op 
een stoel. 

Instructies per type blessure 

Bloedneus 

Een bloeding in 1 of beide neusgaten als gevolg van een neusletsel. 

Behandeling: 

Controleer eerst de vorm en de stand van de neus om na te gaan of het neusbeentje 

gebroken is. Indien dit het geval is, moet de speler zo spoedig mogelijk naar het 

ziekenhuis worden gebracht. Indien dit niet het geval is, houd dan het hoofd lichtjes 

voorover gebogen en knijp de neusvleugels gedurende 1 minuut dicht. Laat daarna de 

neus langzaam en voorzichtig los. 

Als de neus opnieuw begint te bloeden, moet de speler in kwestie eens krachtig z’n neus 

snuiten alvorens de procedure te herhalen. Indien dit na 3 pogingen nog niet lukt, wordt 
er aangeraden een arts te raadplegen. 

Blauwe nagel 

Een bloeduitstorting als gevolg van een weefselbeschadiging door een hard voorwerp op 
de nagel. 

Behandeling: 

De getroffen nagel moet met een boortje of een gloeiend einde van een paperclip worden 

aangeprikt om het bloed af te voeren. Vervolgens moet het worden ontsmet met 
Isobetadine of Jodium + een drukverband er bovenop. 

Schaafwonden 

De opperhuid is afgeschuurd. 

Behandeling: 

Om het ontstaan van infecties tegen te gaan, moet de wonde direct worden 

schoongemaakt. Dit kan het best gedaan worden met stromend water of een proper 

doekje. Na trainingen moeten ontsmettingsmiddelen worden aangebracht op en rond de 
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wonde. Om het genezingsproces in de beste omstandigheden te laten verlopen, blijft de 
wonde best ongedekt. 

Bij het dragen van kledingstukken over de wonde, moet deze wel worden afgedekt met 

een pleister of een steriel gaasje om infectie te voorkomen. Indien de wonde niet proper 
te krijgen is en het gevaar op ontsteking groot is, raadpleeg dan een arts. 

Voorkomen: 

Het dragen van beschermende kledij of het insmeren van de kwetsbare plaatsen met een 
laagje vaseline, vermindert de kans op schaafwonden. 

Blaren 

Een opstapeling van vocht tussen de bovenste huidlaag en de onderhuid, als gevolg van 

een overmatige wrijving, druk. Bij de hielen, tenen en de bal van de voet veroorzaakt dit 
een verschuiving van de 2 huidlagen van mekaar. 

Behandeling: 

Een blaar kan beter niet worden doorgeprikt, maar als het niet anders kan omwille van 

de druk dan wordt best de volgende procedure gevolgd: 

 Ontsmet eerst de blaar en de huid er omheen 

 Steriliseer een naald en doorprik de blaar aan de rand op 2 tegen over elkaar gelegen 

plaatsen 

 Druk met een steriel gaasje of wattenstokje het vocht vanuit het midden van de blaar 

naar buiten 

 Druppel wat ontsmettingsmiddel door de opening in de blaar en druk de blaar 

opnieuw leeg 

 Breng opnieuw ontsmettingsmiddel aan, op en rond de blaar en dek ze droog en 

steriel af met een gaasje of een pleister en indien nodig kan een laagje second skin 
worden aangebracht 

Indien de blaar zich op de voet onder een dikke eeltlaag bevindt, raadpleeg een 
arts/pedicure. 

Voorkomen: 

Bij vrees voor blaarvorming (nieuw schoeisel, keiharde ondergrond,…) kan je de 

binnenkant van de schoen of voet , in de kous insmeren met vaseline of talkpoeder om 

wrijving tegen te gaan of 2 paar kousen dragen. Een blaar die nog geen hinder geeft 

tijdens de training/wedstrijd, dek je beter af met strookjes pleister of tape. Op die 

manier kan de blaar op vrije korte tijd uitdrogen. De keuze van een goedpassend 

schoeisel en het progressief inlopen ervan, kan blaren helpen voorkomen. 

Snijwonden 

Een snede in de huid. 

Behandeling: 

Bij oppervlakkige snijwonden is enkel huid beschadigd en komt het er op aan de wonde 

te reinigen, ontsmetten en vervolgens af te dekken met een gaaspleister of hechtpleister. 
Bij grotere en diepere wonden kunnen de onderliggende bloedvaten zenuwbanen of het 

spierpeesweefsel beschadigd zijn. In dergelijke gevallen moeten deze behandeld worden 
door een arts. 

Kneuzingen 

Een bloeduitstorting in de huid en/of de onderliggende weefsels als gevolg van 
weefselbeschadigingen, door contact met een hard voorwerp. 

Symptomen: 

 Plaatselijke kortdurende pijn 

 Een zwelling als gevolg van een bloeduitstorting 

 Een blauwachtige verkleuring na verloop van tijd 
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Behandeling: 

Bij lichte blessures is het verstandig het beschadigde weefsel af te koelen d.m.v. een 

ijszak, koud water of ijsspray zodat de bloedvaten in het lichaamsdeel samentrekken. 

Hierdoor neemt de bloedtoevoer af en zal een minder grote zwelling ontstaan. Daarnaast 

zorgt koeling voor vermindering van de pijn. Een lichte zwelling begint af te nemen na 
ongeveer 48uur. 

Vervolgens kan de genezing gestimuleerd worden met een warme douche, een lichte 
ijsmassage of lichte belasting onder de pijngrens. 

Bij een zwaardere blessure is de ijsbehandeling niet genoeg en men het RICE-principe 

ook toepassen. 

Om de ernst van een kneuzing vast te stellen, raadpleeg je best een arts. Een slechte 

behandeling kan namelijk leiden tot kalkafzetting in het spierweefsel met mogelijke 
blijvende functiebeperking als gevolg. 

Voorkomen:  

Bescherming van bepaalde lichaamsdelen. 

Verstuikingen 

Dit is bij voetballers meestal het geval bij pols, enkel, vinger met volgende symptomen: 

 Een geringe en kort tot langdurende pijn 

 Geen of minimale zwelling tot een sterke zwelling 

 Geen of geringe functiestoornis tot volledig functieverlies 

 Een lichte drukpijn op de getroffen gewrichtsband tot het horen van een krakend 
geluid 

Behandeling: 

Bij een lichte verstuiking volstaat een lichte koeling en het aanleggen van een 

drukverband. Bij een ernstige verstuiking moet de training/wedstrijd worden gestaakt en 
is het verstandig de clubarts te raadplegen binnen de 24uur. 

Voorkomen: 

Versterkende oefeningen met kinesist voor spieren met een steunende functie voor het 

gewricht helpen heel wat verstuikingen voorkomen. Spelers die van nature slappe 

enkelgewrichtsbanden hebben, lopen een hoger risico en combineren best 

spierversterkende oefeningen met het dragen van enkelbanden tijdens 
trainingen/wedstrijden. 

Spierkramp 

Dit is een spontane samentrekking van de spier, als gevolg van: 

 Een lichte spierscheur 

 Teveel vocht en/of zoutverlies bij warme temperaturen 

 Doorbloedingsstoornissen (bv knellende bandages) 
 Gebrek aan fitheid van spieren of het hele lichaam door vermoeidheid 

Behandeling: 

Actief rekken van de verkrampte spier door de antagonist aan te spannen (tenen naar de 

neus richten en het getroffen been strekken). Passief rekken door een medespeler of 
omstaander, wel voorzichtig, om vezelscheurtjes te voorkomen. 

Voorkomen: 

 Zorg voor een goede fitheid 

 Draag de juiste (niet knellende) kleding 

 Controleer bandages op knellingen tijdens de opwarming 
 Drink regelmatig bij hoge temperaturen 

Ernstige blessures 
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Blessures die gepaard gaan met constante, hevige pijnen en/of waarbij wordt vastgesteld 
dat er volledig functieverlies is, moeten onmiddellijk behandeld worden door een arts. 

Voorbeelden: 

 Ontwrichting 

 Slijmbeursbeschadiging 

 Spierscheur 

 Peesontsteking 

 Botbreuk 

 Kraakbeenaandoeningen 
 Meniscusbeschadiging 
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