
 

 

 

 

 

Groeipijn 

 

Groeipijn komt vaak voor bij kinderen tussen 3 en 12 jaar. 

Groeipijn is een zeurende pijn, maar kan ook heel heftig 

aanwezig zijn. Het ontstaat vaak laat in de avond of nacht en komt voor rondom een 

groeispurt. De pijn zit voornamelijk in de knie of het hele been en verdwijnt in de ochtend 

meestal weer. Groeipijn komt voor in episodes, van enkele weken tot drie maanden.  

 

Tijdens een groeiperiode groeien botten vaak sneller dan de spieren. Hierdoor kan het zijn dat 

de spieren tijdelijk verkort zijn, waardoor er meer kracht komt op de spieren en pezen. Dit kan 

dus klachten geven. 

 

Wat te doen tegen/bij groeipijn? 

Groeipijn voorkomen kan helaas niet, maar je kunt de symptomen wel proberen te verlichten.  

- Erken de klachten bij het kind en praat erover 

- Geef een lichte massage  

- Bij sommige kinderen werkt warmte (sokken aan in bed) en bij andere werkt een 

koude doek  

- Een kinder paracetamol kan verlichting geven voor het slapen 

- Zoek een balans tussen bewegen en rust 

- Blijven sporten 

 

Blijven sporten met groeipijn? 

Tijdens een periode van groeipijn is het verleidelijk om een pas op de plaats te nemen, dus het 

sporten op een laag pitje te zetten of helemaal te stoppen i.v.m. de klachten. Hierdoor 

verdwijnt de groeipijn niet. De training kan wel aangepast worden, waardoor er minder kracht 

op de spieren komt te staan en er kunnen rust periodes ingepland worden. Er kan bijvoorbeeld 

meer focus worden gelegd op stabiliteit- en balansoefeningen. Daarnaast zijn rek oefeningen, 

zoals bij iedere training, van belang. 

Het leren omgaan met een pijngrens is erg belangrijk. Hiervoor is een duidelijke 

communicatie naar een trainer, maar ook teamgenoten nodig om de klachten bespreekbaar te 

maken. Aan de buitenkant kan iemand niet zien hoe hij/zij zich voelt. 

Een rustige opbouw van de training na een zomer en/of wintersport is verstandig, hierbij kan 

een trainer die op de hoogte is van de groeipijn ondersteunen.  

En als laatste is het belangrijk om een balans te zoeken in belasting en belastbaarheid. Wat 

kan een kind op dat moment aan als hij/zij een periode van groeipijn doormaakt? De training, 

waar mogelijk, aanpassen en daarnaast rust inplannen om het lijf te kunnen laten herstellen.  

 

Zijn er nog vragen of is er kinderfysiotherapeutische begeleiding nodig? 

Neem dan contact op met de kinderfysiotherapeuten (Linda Arts en Saskia Mollink)  

van Praktijk Bardoel – van Lier telefonisch op 0486- 47 31 71 of per email naar 

kinderft@praktijkbardoelvanlier.nl 

 


