
Een blessure staat nooit in geprogrammeerd in een trainingsschema! 
 
 
Een blessure komt nooit gelegen en duurt altijd te lang….. 
Maar wat als je met een blessure te maken krijgt?  
Belangrijke vragen zijn direct; Wat is er aan de hand? Hoe lang ben ik uitgeschakeld? Wat moet er 
gebeuren voor ik weer aan het voetballen kan? Die vragen worden bij vv Maasdijk i.s.m. de 
Medische Staf beantwoord. Indien je geblesseerd bent is het prettig om te weten waar je aan toe 
bent.  
 
Laten we bij het begin beginnen; tijdens een wedstrijd of training raak je geblesseerd. Je wordt 
gewisseld of valt uit en de aanwezige fysiotherapeut of verzorger zal zich over je ontfermen en zal 
de eerste diagnose stellen. Dit zal vooral een beoordeling betreffen voor wat betreft de eerste 
zorgbehoefte.  
Indien de verzorger het niet vertrouwd is het goed mogelijk dat je voor de zekerheid naar het 
ziekenhuis gaat.  
De diagnose en het beleid worden dan vanuit het ziekenhuis of door de clubarts bepaald.  
De verzorgster/fysiotherapeut is hierbij altijd betrokken en is ook eerste aanspreekpunt voor jou en 
je ouders.  
Indien er niks ernstigs is geconstateerd waarbij directe medische zorg nodig is zal een eerste 24-36 
uurs advies worden gegeven. Vervolgens zal een herbeoordeling plaatsvinden. Op basis hiervan volgt 
een definitieve diagnose en een gericht behandelplan met “een kop en een staart”.  
Afhankelijk van de diagnose revalideer je bij AdFysio of in het geval van een op de club 
behandelbare blessure gewoon op het jeugdcomplex. 
  
De behandeling bij AdFysio gaat op afspraak en via de zorgverzekering. Daar revalideer je totdat je 
weer fit genoeg bent om op het veld te trainen. Ben je weer fit genoeg na behandeling bij AdFysio 
meldt je dit bij de verzorgster. Om te zorgen dat de medische staf zo goed mogelijk kan werken is 
het noodzakelijk dat je je aan de geldende spelregels houdt! Wij willen de transfer naar het veld 
waar het kan zo optimaal mogelijk inzetten. 
 
Om er voor te zorgen dat je zo fit mogelijk bij de groep terug keert zal je afhankelijk van je 
blessure een aantal veldtrainingen afwerken onder begeleiding van een fysiotherapeut of  sport- 
verzorger. De laatste van deze veldtrainingen is de “Killer”training waarbij je uitvoerig getest wordt 
in je functioneren. Op basis hiervan ben je medisch fit en zal er in overleg met je trainer worden 
besloten om je weer met de groep mee te laten trainen. In onderlinge afstemming wordt bekeken 
welke onderdelen van de training in hiervoor in aanmerking komen.  
Train je volledig mee dan ben je trainingsfit. Afhankelijk van de totale blessureduur zal je een 
aantal trainingen volledig moeten meetrainen voordat je wedstrijdfit bent en dus een wedstrijd kan 
spelen. Dit is om weer te wennen en er mede voor te zorgen dat je niet opnieuw geblesseerd bent 
of een andere blessure oploopt omdat je ritme of conditie mist. 
 
We zetten in op educatie en jullie worden bij het herstel actief betrokken. Een stuk eigen 
verantwoordelijkheid dient te worden genomen, immers jij moet herstellen, wij kunnen “slechts” 
sturen en stimuleren. 
De blessure wordt uitgelegd en een behandelplan doorgesproken. Misschien wel belangrijker; je 
ontvangt daarnaast adviezen en informatie omtrent het voorkomen van blessures! 
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