
Uit onderzoek blijkt dat veel blessures die worden opgelopen tijdens 

het voetbal, knie blessures zijn. 

Meestal zijn dit beschadigingen van de meniscus of kniebanden. 

Een meniscus is de schokdemper en stabilisator van de knie. 

Een knieband verbind de botten van het kniegewricht. 

De kniebanden zorgen voor stabiliteit en voorkomen dat de botten van 

het bovenbeen en onderbeen te ver van elkaar af schuiven. 

Deze folder is ontwikkeld om blessures aan de knie te voorkomen. 

 

Er zijn enkele oefeningen bedacht die hier aan bijdragen en die thuis 

of op het voetbalveld kunnen worden beoefend. 

Dit zijn dus preventieve oefeningen die het best als voorbereiding op 

het voetbalseizoen kunnen worden gebruikt. Het wordt aangeraden de 

oefeningen tijdens het seizoen bij te houden.  

Er wordt gewerkt op verschillende niveaus waar bij de belasting 

telkens toeneemt. Het niveau wordt per oefening aangegeven. 

 

Uitleg schema 

- U start met niveau 1.  

- 4 oefeningen per keer.  

- 3 sessies per week. 

- Lees de instructie goed, de uitvoering is zeer belangrijk om knie 

blessures te voorkomen. 

- Na 4 weken gaat u naar het volgende niveau. 

- Als u 12 weken hebt voltooid, blijf dan het hoogste niveau onderhou-

den (Niveau3). 

 

Het wordt u aangeraden dit schema aan te houden. U mag echter 

vervroegd naar het volgende niveau als de oefeningen moeiteloos 

worden voldaan. 

 

Onstabiele ondergrond. 

Bij het gebruik van een onstabiele ondergrond moet worden gedacht 

aan een kussen, oefentol of eventueel een matras. 

Wees creatief, maar denk hierbij om uw eigen veiligheid!  

(leg bijvoorbeeld geen kussen op een gladde ondervloer!) 

Blessures aan de knie. 

Zijwaartse lunge. (1) 
- Zijwaarts uitstappen. 
- Rug recht houden (niet draaien). 
- Om en om naar een kant uitstappen. 
- Voeten recht naar voren. 
- Lichaamsgewicht verplaatsen naar 

uitgestapte been. 

- 3 series van 10-20 herhalingen per 

been. 

 Staan op één been. (2) 

- Standbeen licht gebogen. 

- Navel intrekken en blijven ademen. 
- Knie rustig omhoog en omlaag brengen  
   zonder de grond te raken. 
- Blijf in balans. 

- 3 sets van 30 sec. per been. 

Let op! 

Raadpleeg altijd een specialist als je tijdens de oefeningen pijn voelt, 
of als er twijfel bestaat of de oefeningen juist worden uitgevoerd.  

Oefeningen romp stabiliteit. (1) 

- Knieën gebogen. 

- Hoofd op de grond. 

- Druk met uw vingers naast de voorkant van 

het bekken bot om de diep gelegen spier te 

voelen. 

-Navel naar beneden duwen, u voelt het 

aanspannen, houd dit aangespannen. 

- Blijf ademen (dit eerst veel oefenen). 

- 3 sets van 30 sec. 

 
Squat. (1) 

- Doe alsof u op een stoel gaat zitten. 
- Bij het inzakken knieën niet voorbij 

  de tenen brengen. 
- Rechte rug houden. 
- Rustig weer omhoog komen. 
- Laat uw knieën niet naar binnen 

knikken. 
- 3 sets  van 10-20 herhalingen. 

Lunge. (1). 
- Uitstappen met 1 been. 
- Knieën achter de tenen houden. 
- Rug recht houden en handen in de zij. 
- Bij uitstap 90 graden voorste knie. 
- Bij uitstappen, knieën niet voorbij de tenen.  
- Voeten recht naar voren. 
- Knieën mogen niet naar binnen knikken. 
- 3 sets van 10 herhalingen per been.  

Lunge onstabiele ondergrond. (2) 

- Dezelfde richtlijn als lunge niveau 1 

(zie vorige pagina).  
- Onstabiele ondergrond kan een kus-

sen of matras zijn waarop u kan gaan 

staan. 
- 3 sets van 10 herhalingen per been. 

Romp stabiliteit plank. (2) 
- Ga op uw buik liggen, rust op uw ellebogen. 
- Ellebogen recht onder de schouders. 
- Trek uw navel in en blijf ademen. 

- Uw lichaam gestrekt van hoofd tot voet.  
- Billen mogen niet omhoog komen! 
- 3 sets van 30 sec. 
- Eventueel moeilijker maken door één voet een 

stukje van de grond te tillen. 

Zijwaartse lunge met  

onstabiele ondergrond. (2) 
- Dezelfde oefening als vorige zijwaartse  

lunge (zie vorige pagina). 
- Onstabiele ondergrond kan een kussen 

of een matras zijn waarop u kan gaan 

staan. 
- 3 sets van 10 herhalingen per been. 



Oefeningen ter voorkoming van voetbalblessures aan de 

knie. 

In opdracht van:  

Door: Jaring Kloetstra & Christiaan Barends 

Studenten fysiotherapie aan de Hanze Hogeschool Groningen, 

  

 

Deze folder is gemaakt in opdracht van therapie en trainingscen-

trum “de Vesteynde” en is het resultaat van een afstudeeropdracht 

van twee studenten fysiotherapie. 

Het doel van de opdracht was het ontwikkelen van meerdere fol-

ders, gericht op preventie van de meest voorkomende voetbalbles-

sures. Zo is er tevens een folder ontwikkeld ter preventie van 

blessures aan het bovenbeen. 
 

De oefeningen die staan in deze folder, zijn voortgekomen uit een 

literatuurstudie ter preventie van voetbalblessures. 

 

 

Staan op één been op onstabiele        

ondergrond. (3) 
- Dezelfde oefening als niveau 2 (zie vorige 

pagina). 
- Navel intrekken en blijven ademen. 
- Onstabiele ondergrond kan een kussen of 

een matras zijn waarop u kan gaan staan. 
- 3 sets van 30 seconden per been. 

Voorwaartse sprong. (3) 
- Uitgangshouding: op één been staan. 
- U landt op het been waar u ook mee 

afzet. 
- Land op de bal van uw voet. 

- Gebruik uw armen om te springen en 

om het evenwicht te behouden. 
- 3 sec balans behouden op één been. 
- Knieën mogen niet naar binnen knikken. 
- 3 sets van 10 herhalingen per been. 

Zijwaartse lunge met sprong. (3) 
- Uitgangshouding staan op één been. 
- Trek uw navel in en blijf ademen. 

- Zak door uw knieën en leun iets 

voorover. 
- Spring zijwaarts en landt op het 

andere been. 
- Balans behouden gedurende drie 

sec op één been. 
- Knieën mogen niet naar binnen 

knikken. 
- 3 sets van 10 herhalingen per been. 

Sprong met onstabiele ondergrond. (3) 

- Zie uitleg van “zijwaartse lunge met sprong” 

en “voorwaartse sprong”. Spring dit maal OP 

de onstabiele ondergrond. 
- Onstabiele ondergrond kan een kussen of een 

matras zijn waarop u kan springen.  

- Let erop dat het niet verschuift . 
- 3 sets van 10 herhalingen per been. 

Voetbalblessures. 
Het is beter om te voorkomen, 

Dan te genezen! 

 
De knie. 


