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Tegenstander: Bij voetbal zijn enkelletsels de meest voorkomende 
sportletsels. Meestal ontstaat dit tijdens een duel, maar soms 
ook tijdens rennen zonder tegenstander in de buurt 
(verstappen). Het schietbeen is het vaakst aangedaan. Na 
zo’n letstel moet er onderscheid gemaakt worden tussen 
botbreuken en een groep overige letsels, die in de 
geneeskunde ook wel de weke delen letsels genoemd worden. 

Fractuur: De eerste groep bestaat uit breuken van één van de 
samenstellende botten van het enkelgewricht, het scheen- en 
kuitbeen alsmede het sprongbeen en het hielbeen. De 
botbreuk gaat gepaard met acuut ontstane pijn en het zeer 
snel zwellen van de enkel, waarbij de enkel niet belast kan 
worden. Soms zijn er knisperingen te voelen of is een 
vreemde stand zichtbaar. Bij verdenking op een enkelfractuur 
dient een bezoek aan het ziekenhuis gebracht te worden, 
alwaar de breuk bevestigd kan worden door een röntgenfoto. 
Afhankelijk van de aard en type van de breuk zal er veelal 
besloten worden tot gips behandeling en soms tot een 
operatie. 

 
Enkelbanden: De weke delen groep bestaat uit enkelbandletsel, 

achillespeesklachten en andere peesproblemen. Veruit het 
meest frequent optredende letsel is de verrekking of 
verscheuring van de (een van de) drie enkelbanden, die zich 
rondom de buitenenkel bevinden. Bij een verrekking worden 
de banden opgerekt, zonder dat er een scheur in de 
enkelband optreedt. Een arts kan het onderscheid tussen 
simpele verrekking en scheur van de enkelband maken. Bij 
een scheur zal de enkel 4-6 weken getaped worden, alvorens 
de speler de training weer kan hervatten. Bij een simpele 
verrekking is de herstelperiode veelal beperkt tot maximaal 2 
weken 

EHBO: Als eerste hulp kan men direct de enkel koelen met ijs (wel 
iets er tussen leggen i.v.m. bevriezing) of koud stromend 
water gedurende 15 minuten. Later dient er dan een stevige 
zwachtel zonder vette watten aangelegd te worden en, 
afhankelijk van de ernst, een arts bezocht worden. Het is van 
belang de enkel hoog te leggen en deze de eerste twee dagen 
bij veel pijnklachten niet te belasten. Na een dag of vijf is de 
enkel minder pijnlijk, minder gezwollen en is het voor de arts 
gemakkelijker de enkel betrouwbaar te onderzoeken. 

Tapen: De laatste jaren is tapen enorm in de belangstelling. Zowel bij 
de behandeling van gescheurde enkelbanden en als preventief 
middel kan het gebruikt worden. De behandeling bestaat uit 
het zodanig aanleggen van diverse stroken tape, die de 
functie van de beschadigde enkelband overneemt. Op deze 
manier krijgt de ge scheurde enkelband rust en kan herstel 
intreden. Wegens de zwelling kort na een ongeval kan een 
tape-verband pas op de tweede of derde dag aangelegd 
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worden. Let er altijd wel op dat er geen sprake is van een 
allergie voor tape en dat de haren van de benen verwijderd 
zijn ! Bij preventief tapen worden de stroken zo aan gelegd 
dat de enkelbanden extra steun krijgen. Echter deze manier is 
vrij kostbaar bij langdurig gebruik, zodat zeker te overwegen 
valt een brace aan te schaffen. Laat je hierover goed 
adviseren, want er zijn veel verschillende typen op de markt. 
Een brace heeft een zelfde steunend effect als een goed 
aangelegd tape-verband. 

Zodra de enkel hersteld is adviseer ik altijd om, al dan niet 
onder begeleiding van de sportfysiotherapeut, de enkel op 
stabiliteit te trainen. Hierbij wordt gestart met staan op 1 
been (open en gesloten ogen), waarna het uitgebreid kan 
worden naar voetbalspecifieke oefeningen. Denk hierbij aan 
hooghouden van de bal, waarbij je op het geblesseerde voet 
staat en met andere voet de bal hooghoudt, dribbelen op 
geblesseerde been, sprongoefeningen met kopacties. Zodra je 
weer een stabiel gevoel in je enkel hebt, kan passen, trappen 
en duels weer hervat worden. 

Bedenk dat meer dan 30% van de voetballers na 3 maanden 
in meer of mindere mate nog enkelklachten heeft. Een aantal 
houdt chronische klachten. Volgende keer zal ik hier meer 
aandacht aan besteden. 

Met vriendelijke groet, Maurice van Veldhooven Medisch 
Coordinator vv Maasdijk 


