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Uw Kind en Topsport
• Doel is om de het topsportklimaat nog beter te maken: 

– Voorlichting voor de rol van u als ouders en wat u kunt doen om uw kind 
nog beter te ondersteunen.

– Blessures minimaliseren en prestatie en ontwikkeling te optimaliseren. 
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USC Fysiotherapie & Zeeburgia

• USC FYSIOTHERAPIE

– Fysio’s

– Sportarts (SMA @Science park)

– Sport diëtiste

– Specialisten

•Orthopeden

•Orthopedisch Schoenmaker - Arnoud van Glasenap

www.uscfysiotherapie.nl



USC Fysiotherapie & Zeeburgia

Drie Pijlers:

1. Blessure behandelingen en training – Blessure
Spreekuur.

1. Blessure Preventie – Sport Fysio Screening (C tot en met 

Zondag 1)

1. Prestatie Training – Sport Performance (Teams en 

Individueel)

www.uscfysiotherapie.nl



Blessure Spreekuur

• Maandag van 15:00 - 19:00 uur (Markus & Jurre)

• Dinsdag van 15:00 - 19:00 uur (Yuri & Emanuele)

• Woensdag van 15:00 - 19:00 uur (Markus & Miranda)

• Donderdag van 15:00 - 19:00 uur (Jurre en Miranda)

• Vrijdag van 15:00 - 19:00 uur (Yuri)

• Zaterdag van 10.00 tot 14.00 (Miranda)

www.uscfysiotherapie.nl

zie de website: www.zeeburgia.nl/811/fysiotherapie/



Blessure Spreekuur

• Blessure check (Intake en Screening)

• Blessure behandeling

• Revalidatie training (Zeeburgia Gym & Veld)

• Opbouw Return to Sport
• Rood:  0-50% training

• Geel: 70-90% training

• Groen: 100% training

• Ouders & Trainers krijgen updates van de status

www.uscfysiotherapie.nl



www.uscfysiotherapie.nl

Sport Fysio Screening
Individuele blessure preventie screening:

- Sport Medische Vragenlijst

- Fysieke Check (blessure check)

- Fit-Test (gewicht, lengte en vetmeting)

- Bewegingsanalyse

Individueel oefenprogramma en advies (gewicht, 
voeding en training)
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Sport Performance
• Performance testen – Per team 

– Yo-yo Test

– Conditie test paar keer per jaar
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Sport Performance
• Performance testen - Inidvidueel

• Individueel oefenprogramma

en advies

• Individuele begeleiding tijdens trainingen

– Hardloop techniek

– Kracht training

– Voetbal specifieke performance skills



Uw Kind en Topsport

• Bewegen & sporten is gezond. 

• Kinderen die op jonge leeftijd al veel bewegen, zullen
dit op latere leeftijd ook willen/blijven doen. 

–Dit leidt tot allerlei positieve effecten ook op 
latere leeftijd en vooral op de gezondheid. 

www.uscfysiotherapie.nl

• Topsport is voor een heel klein percentage weggelegd. 

–Voetbaltalent is grillig: individuele ontwikkeling



Uw Kind en Topsport
Belangrijke factoren bij de ontwikkeling van het sportende kind:

• Fysiek & Motorisch

• Sociaal & Emotioneel

• Mentaal & Psychisch

• Gezondheid (voeding en blessures)

www.uscfysiotherapie.nl



Uw Kind en Voetbal
Voetbal is een complexe open skill sport:

• techniek, inzicht, kracht, snelheid, motoriek, mentaliteit
en besluitvorming -> leercurve niet altijd recht omhoog!

www.uscfysiotherapie.nl



Uw Kind en Voetbal

• Blessures komen helaas voor:
– Verhoogde kans bij:

• Groeifasen (d- en c-elftallen) - blessures

• Veel eenzijdig trainen op jonge leeftijd - Sport 
Specialisatie

• Te veel druk door de omgeving - Burn Out in de Sport

www.uscfysiotherapie.nl



Kinderen en Burn-Out

• Burn-Out in de sport bij jonge kinderen komt steeds 
meer voor. 
– De belangrijkste reden is de grote druk die kinderen
ervaren om te presteren. 

• Dit leidt tot depressieve klachten bij kinderen, en 
het stoppen van de sportbeoefening. 

– Onder andere door te veel eenzijdig trainen

– Te veel nadruk op presteren

– Te veel druk van ouders/verzorgers

– De rol langs de lijn van de ouder!



Kinderen en Sport Specialisatie

• Kinderen die alleen maar voetballen op jonge leeftijd kunnen een
beperkend effect hebben op de prestatie en motorische
ontwikkeling. 
– Daarbij wordt de kans op een blessure vergroot, omdat er te
eenzijdig wordt belast.

www.uscfysiotherapie.nl

•Kinderen veel laten bewegen, naast het voetballen, hebben
minder kans op blessures. Denk aan.
– Gym op school.
– Zwemmen.
– Buitenspelen (Zeeburgia Klimrek) 
– Andere sport beoefenen.



Sportende kinderen en Blessures

Veel voorkomende blessures tijdens
de groei:

• Knie (Osgood Schlatter)

• Voet / Hielpijn (Morbus Severs)

• Heup klachten (Perthes)

Duur van de klachten wisselend: 
3 weken tot 6 maanden
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Sportende kinderen en Blessures

Veel voorkomende voetbalblessures:

– Voetbal knietje (ijsbeentje)

– Verdraaide enkel (verzwikking)

– Verdraaide knie

– Liesklachten

– Hamstringklachten

Duur van de klachten duidelijker: 
1 week tot 3 maanden (of langer bij ernstige blessure)

www.uscfysiotherapie.nl



Tips voor ouders - Algemeen

1. Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar het team van uw 

zoon of dochter.

2. Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.

3. Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de 

bal, met zichzelf en met de tegenstander.

4. Laat het coachen over aan de trainer. Blijf altijd positief, juist bij verlies.  Wordt 

niet boos, de volgende keer beter.

5. De scheidsrechter doet zijn best, bemoei u niet met zijn/haar beslissingen.

6. Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. Winnen, maar ook 

verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal en het leven. 

7. Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt!  TALENT IS GRILLIG!

8. Ouders zijn de TWAALFDE MAN ondersteun de kinderen ook zo!

www.uscfysiotherapie.nl



Tips voor ouders - Blessures

We maken kinderen al snel verantwoordelijk om zorg te dragen voor een blessure.

• U als ouder kan daarin ondersteunen en helpen.

• Zo zal uw kind nog beter leren om met blessures om te gaan en beter te worden. 

www.uscfysiotherapie.nl

Tips bij een blessure voor u en uw kind:

- Vertrouwen: dat het weer goed gaat komen.

- Discipline: om de oefeningen te doen.

- Concentratie: doe de oefeningen met zorgvuldigheid



Take Home Message - 1

• Doel van de sportende kinderen is de (individuele) ontwikkeling. Dit is individueel en 
de trainer is de specialist en weet wat nodig is voor het kind. 

• Talent is grillig en vaak is niet het meest getalenteerde kind dat de topsport bereikt, 
maar het kind dat de beste ontwikkeling en doorzettingsvermogen heeft:

– Het plezier staat op de voorgrond. 

– De ontwikkeling is het belangrijkste, niet de prestatie. Leg daar dan ook de nadruk op. 

– Wanneer kinderen ouder worden, wordt de individuele prestatie belangrijker en kan er ook
extra specifieke prestatie training worden gedaan. 

Discipline - Vertrouwen - Concentratie



Take Home Message - 2

• Als kinderen alleen maar voetballen, stimuleer ze dan ook om buiten te spelen
(dagelijks veel bewegen).

• Voor oudere kinderen is extra oefeningen voor thuis goed om blessures te
voorkomen. 

• Wanneer er een blessure is, neem het serieus en pas je verwachtingen aan:
Soms duurt een blessure langer dan we wensen!

• Uw rol als ouder bij blessures, langs de lijn en in het algemeen
–Stimuleer
–Ondersteun
–Begeleid
– en verder….

Discipline - Vertrouwen - Concentratie



Vragen?

Email: fysio@zeeburgia.nl

Meer lezen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/19/uitverkoren-zo-voelt-het-3838954-

a1517149

mailto:markus@uscfysiotherapie.nl


Take Home Message - 3


