
EHBO/Blessurepreventie



Blessurecijfers

• Een vijfde van alle blessure ontstaat tijdens veldvoetbal

• 6,8 blessures per 1000 sporturen

• +- 2/3 deel ontstaan acuut, +- 1/3 deel door overbelasting

• 81% van de blessures zijn aan de onderste extremiteit

• 24% beenblessures

• 23% enkelblessures

• 20% knieblessures



Blessurecijfers

• 60% van de acute blessures zijn ten gevolge van een val

• 21% van de acute blessure zijn ten gevolge van lichamelijk contact

• De meest voorkomende acute blessures in het voetbal zijn:

• 1. Polsfractuur

• 2. Fractuur hand/vinger

• 3. Enkeldistorsie



EHBSO, geen EHBO

• Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen

• Hier begint het herstel!

• EHBO app 



Stappenplan EHBSO

1. Er vindt een sportongeval plaats. Mensen zien de getroffen voetballer liggen.

2. Probeer de situatie te overzien. Beantwoord voor jezelf de volgende 2 vragen:

• 1a. Is de situatie acuut bedreigend voor het leven of de gezondheid van de voetballer op langere termijn? 
Of is er risico op zo’n situatie? Bel 112!

• 1b. Is de situatie niet acuut bedreigend? Vraag jezelf dan af of je de situatie zelf goed kunt beoordelen en 
behandelen. Twijfel je? Ga dan samen naar de huisarts of SEH.

2. Neem de leiding over de situatie en zorg voor een taakverdeling.

3. Als je de situatie zelfstandig goed aan kan dan behandel je de verwonding zodat er geen verdere schade 
ontstaat.

4. Heeft de voetballer na jouw behandeling nog deskundige hulp nodig? Ga dan samen naar de huisarts of de 
SEH.



Enkel distorsie

• Van licht verrekken tot aan een enkelbreuk

• Hoe herken je een verstuikte enkel?

• Wat moet je doen?

1. Vraag de voetballer of hij/zij de enkel kan belasten. Als hij/zij de enkel niet kan belasten zonder 
hulp dan moet je adviseren om niet door te gaan.

2. Kan de voetballer de enkel niet belasten en heeft hij hevige pijn? Pas dan de POLICE regel toe.

3. Twijfel je? Ga dan naar de SEH of huisarts. Op zich hoeft dit niet direct, je kunt zonder groot risico 
op extra schade enkele dagen wachten om te kijken hoe de klachten zich ontwikkelen. Een 
verstuikte enkel wordt na 3-4 dagen meestal minder pijnlijk en beter belastbaar. Is hij na 5 nog 
niet belastbaar, ga dan naar de huisarts.



Hersenschudding

• Ontstaat vaak door een val of harde klap op het hoofd

• Wond, bult en/of hersenschudding

• Eerste dagen hoofdpijn, duizeligheid, vermindering concentratie

• Zelden ontstaat er zwelling of bloeding in de schedel

• Eerste 24 uur goed screenen!

• Hoofdletsel App



Wanneer naar de huisarts of ziekenhuis?

• Fors toenemende hoofdpijn

• Aanhoudende misselijkheid

• Herhaald braken

• Verwardheid

• Sufheid



Spierscheur of zweepslag

• Ontstaan door een snelle en/of krachtige beweging

• Lichte gevallen een verrekking (zweepslag)

• Symptomen:
• Pijn treedt plotseling op
• Gedeukte en/of abnormale spierbuik
• Blauwe verkleuring, kan later optreden
• Blijvende stijfheid

• Meest voorkomende locaties:
• Hamstrings
• Quadriceps
• Kuitspieren



Hoe handel je?

• Pas de POL(ICE) regel toe:
• Protection

• Optimal Loading

• Ice – compression – elevation→ alleen bij veel pijn!

• Daarna afwachten, na 48 uur geen vermindering van klachten en/of 
onvermogen om te belasten. Fysiotherapeut of arts raadplegen.



Knieblessures

• Ontstaat meestal door verdraaiing, verstappen of een val.

• Hoe herken je een knieblessure?

• Wat moet je doen:

Eigenlijk hetzelfde als bij de enkel, kijk of de sporter de knie kan belasten.

Als de sporter niet kan belasten en de knie word snel dik dan is dat een indicatie dat er meer aan de 
hand is



Chronische blessures

• 4 fases:
1. Alleen pijn na het voetballen

2. Ook pijn bij aanvang van het voetballen (die weer verdwijnt tijdens de warming-up)

3. Ook pijn tijdens het voetballen

4. Pijn in rust

• Deze blessures ontstaan eigenlijk altijd ten gevolge van overbelasting, bv door:

- Te snel opvoeren van de sportbelasting icm te weinig rust

- Voortdurend maken van eenzijdige bewegingen

- Grote en langdurige belasting door bijvoorbeeld een combinatie van voetbal en werk/school (ook psychisch!)

- Dragen van verkeerd of versleten schoeisel

- Niet goed behandelde blessures

• Fase 1 en 2 van chronische blessures zijn vaak nog goed te behandelen de trainingsprogramma aan het passen. Als de pijn na 2 weken niet verdwijnt 
dan is het belangrijk om een professional in te schakelen. In fase 3 en 4 direct hulp inschakelen, dan is rust nemen namelijk niet meer voldoende.



Kneuzing, ontwrichting of breuk?

• Het is niet makkelijk om een botbreuk van een kneuzing of ontwrichting te onderscheiden. Dit wordt ook niet per se van je verwacht. De eerste 
symptomen die je ziet zijn:

1. Pijn

2. Zwelling

3. Onvermogen om het te kunnen gebruiken of belasten

4. Verkleuring.

5. Bij een ontwrichting of botbreuk staat het lichaamsdeel soms in een abnormale stand.

• Hoe handel je bij kneuzing:

1.   POLICE

• Bij een botbreuk of ontwrichting:

1. Lichaamsdeel niet bewegen

2. Bij gebroken been 112 bellen

3. Bij gebroken arm of enkel samen naar de SEH

4. POLICE



Blessurepreventie

• Start een training of wedstrijd altijd met een goede warming up

• Bouw de intensiteit en frequentie van het voetballen adequaat op

• Eindig altijd met een goede cooling-down



Risicofactoren

• Overbelasting

• Verminderde conditie

• Overgewicht

• Verkeerd materiaal

• Spanning/stress

• Eerdere blessure



Warming-up

• Niet alleen blessurepreventie

• Mentaal component (concentratie, opladen)

• Prestaties worden verbeterd

• Kan ook als test gebruikt worden voor blessure



Tips voor de warming-up

• 15/25 minuten bestaande uit:
• Algemene oefeningen → loopvormen

• Dynamische rekoefeningen

• Spierversterkende oefeningen → squat, lunges, planken 

• Sport specifieke oefeningen → inspelen, passen, schieten, positiespel

• Korte sprints 10/20 meter

• Voer de intensiteit op totdat spelers licht transpireren en versnelde 
ademhaling

• Wacht niet te lang met sporten na de warming up. 



FIFA 11+
• 15 oefeningen verdeeld over 3 onderdelen (20 minuten)

1. Loopoefeningen laag tempo

2. Krachtoefeningen, balans en coördinatie, explosiviteit en intensiteit

3. Loopoefeningen met hoge snelheid in combinatie met voetbal specifieke bewegingen

• Uitvoering belangrijk! Niveau omhoog

• Training alle 3 onderdelen, wedstrijd deel 1 & 2

• Cijfers!
• Effectief in het verminderen van blessures amateurvoetbal

• Warming-up resulteert in 31,7-50% minder geblesseerde spelers



FIFA 11+ Kids 7-13 jaar

• Programma bestaande uit 7 oefeningen verdeeld over 3 onderdelen (15 minuten)
1. Verbeteren van coördinatie en evenwicht

2. Versterken van de beenspieren en core-spieren

3. Optimaliseren van de valtechniek

• Uitvoering belangrijk! Niveau omhoog

• Programma alleen voor trainingen

• Cijfers!

• Spelers die dit programma gebruiken hebben 38% tot 50% minder blessures



Geleidelijke opbouw

• De kans op overbelasting en acute blessures wordt groter als je de trainingsbelasting niet geleidelijk 
opbouwt. Op de korte termijn voorkom je hiermee dat je snel moet stoppen vanwege een blessure en op de 
langere termijn verklein je hiermee de kans op een latere blessure en verbeter je je prestaties. Hiervoor 
gelden een aantal vuistregels:

• Bouw de intensiteit en frequentie van je trainingen goed op.

• Stem de belasting van je training af op je belastbaarheid, luister dus goed naar je spelers. Niet alle spelers zijn gelijk!

• Begin altijd met een goede warming-up en doe een goede cooling-down.

• Als je lange tijd niet gevoetbald hebt dan is het zinvol je eerst door een specialist te laten onderzoeken op mogelijke risicofactoren.

• Als coach is het dus belangrijk om dit te monitoren, communicatie is belangrijk! Vraag spelers geregeld of er kleine pijntjes aanwezig zijn of 
dat ze heftig gereageerd hebben op de laatste training.

• Als een sporter bijvoorbeeld een hele stressvolle of fysiek zware werk week heeft, dan kan het soms zinvol zijn om voor hem of haar het 
een en ander aan te passen.



Cooling-down

• Vaak overgeslagen!

• Bevordert het herstel na de training of wedstrijd

• Duurt zo’n 5 tot 10 minuten 

• Begin en eindig met een rustige looppas

• Rek tussendoor voornamelijk de spieren, die je extra hebt belast tijdens het voetballen.

• Niet te lang of te intensief! 



Praktijk whatsapp

• 06-43112286



Vragen?


