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Fabregas hebben twee dingen gemeen: 

het zijn professionele voetballers en 

ze hebben bijna evenveel tijd door-

gebracht in de revalidatieruimte als 

op het voetbalveld. Langdurige en/

of veelvuldige sportblessures blijven 

echter niet beperkt tot voetballers en 

professionele sporters. Vrijwel iedere 

trainer kan wel een sporter opnoemen 

die ‘altijd’ geblesseerd is, ondanks alle 

onderzoeken naar risicofactoren van 

sportblessures en naar de effecten van 

blessurepreventieve screenings.

Blessurepreventieve screenings
Blessures hebben een negatieve 

invloed op de sportprestatie. Bles-

surevrij blijven is dan ook belangrijk 

om optimaal te presteren.1-3 Eén van 

de methoden die gebruikt wordt om 

blessures te voorkomen is blessure-

preventieve screening: het detecteren 

van risicofactoren en/of symptomen 

van een blessure, zodat deze met een 

specifieke interventie behandeld kun-

nen worden voordat de blessure zich 

manifesteert. Een voorbeeld hiervan is 

het meten van de knie-abductiehoek 

tijdens de landing van een drop jump 

en het trainen op controle van de knie-

hoek bij sporters die een grote knie-ab-

ductie vertonen. Een grotere knie-ab-

ductie (valgus) tijdens de landing van 

een drop jump gaf in een onderzoek 

bij vrouwelijke sporters namelijk een 

grotere kans op letsel van de voorste 

kruisband4, al vond een recent on-

derzoek – met meer deelnemers – dat 

een grotere knie-abductiehoek slechts 

een zwakke voorspeller van voorste-

kruisbandletsel is.5 Een ander bekend 

voorbeeld van een blessurepreventieve 

screening is het functional movement 

screen (FMS). Hierbij wordt de uitvoe-

ring van zeven oefeningen beoordeeld 

op een schaal van 1-3 en vaak wordt 

een totaalscore van minder dan 14 

punten gezien als een indicator voor 

een verhoogd blessurerisico.6

Beperkingen
Om een behaalde score (in de boven-

staande voorbeelden: het aantal graden 

knie-abductie respectievelijk het aantal 

behaalde punten op het FMS) snel te 

kunnen interpreteren wordt deze vaak 

afgezet tegen een statistisch bepaald 

afkappunt. Sporters die lager scoren 

dan dit afkappunt lopen dan een laag 

risico op een blessure en sporters die 

hoger scoren lopen een hoog risico 

(of andersom, afhankelijk van hoe de 

test is opgebouwd). Dit afkappunt is 

Bijna iedere sporter heeft wel eens een sportblessure opgelo-

pen. De snelheid waarmee de belasting wordt opgebouwd is 

mogelijk een belangrijke oorzaak van (herhaalde) sportbles-

sures. In dit artikel zal besproken worden hoe snel de belas-

ting opgebouwd kan worden, zonder dat daarbij het blessure-

risico drastisch toeneemt.
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echter één van de beperkingen van 

veel huidige testen.7 Naarmate een 

trainer of begeleider namelijk meer 

sporters met een toekomstige blessure 

wil ontdekken (de sensitiviteit van de 

screening neemt toe) zullen ook meer 

sporters ten onrechte als ‘toekomstig 

geblesseerd’ worden geclassificeerd (de 

specificiteit van de screening neemt af). 

Er zullen dus altijd sporters verkeerd 

geclassificeerd worden. Dit beperkt de 

bruikbaarheid van deze testen. 

Verder geven veel gebruikte statisti-

sche methodes, zoals sensitiviteit en 

specificiteit, ‘odds ratio’s’ en ‘positive 

and negative predicitive values’ geen 

adequate informatie over de bruik-

baarheid van blessurepreventieve 

screenings.7 Statistische methodes zo-

als ‘likelihood ratio’s’8,9, ‘receiver ope-

rating characteristics’ (ROC), ‘curve 

analyses’10 en complexere methodes 

om dynamische systemen te analy-

seren11 doen dit beter. Als de eerder 

genoemde knie-abductiehoek5 bijvoor-

beeld geïnterpreteerd wordt aan de 

hand van een ROC-curve, blijkt dat 

deze test slechts 60% van de toekom-

stig geblesseerde en niet-geblesseerde 

sporters juist voorspelt. Daarmee 

voorspelt deze test nauwelijks beter 

dan het opgooien van een muntstuk, 

waarbij er 50% kans is op een goede 

voorspelling.7 Hetzelfde geldt voor 

het voorspellen van hamstringbles-

sures aan de hand van de excentrische 

hamstringkracht tijdens isokinetische 

bewegingen (56% correct)7,12, het 

gebruik van een pivot shift test om 

voorste-kruisbandletsel te diagnostise-

ren9 of het FMS om te voorspellen wie 

later geblesseerd raakt (58% correct).6 

Tot slot geeft een screening alleen 

informatie over de huidige toestand 

van de sporter en niet over de toestand 

later in het seizoen, wanneer het juist 

belangrijk is om te weten hoe groot het 

blessurerisico is.9

Vanwege de beperkingen van blessu-

repreventieve screenings zijn verschil-

lende sportwetenschappers op zoek 

gegaan naar betere methodes om bles-

sures te voorspellen en te voorkomen. 

Eén van die mogelijk betere methodes 

voor (primaire en secundaire) bles-

surepreventie is het monitoren van de 

snelheid waarmee de belasting ver-

andert, eventueel gekoppeld aan een 

statistisch model.13

Hoge belasting is beter 
 presteren?
Een toename van de belasting (door 

het verhogen van de frequentie en/

of omvang en/of intensiteit van de 

trainingen) zorgt doorgaans voor een 

verbetering van de sportprestatie.14 

Om snel resultaat te boeken zou een 

trainer de belasting daarom het liefst 

zo snel mogelijk willen opvoeren. 

Aan het begin van een seizoen zal een 

voetbaltrainer bijvoorbeeld veel en 

hard willen trainen, omdat hij weet dat 

de hoeveelheid training die met een 

intensiteit boven 90% van de maximale 

hartslag wordt uitgevoerd en de totale 

afstand die met een snelheid boven de 

14,4 km/u wordt afgelegd een sterke 

tot zeer sterke relatie heeft met de ae-

robe fitheid van voetballers.15 Ook na 

een blessure zal een trainer de sporter 

zo snel mogelijk weer volledig willen 

belasten om hem te laten terugke-

ren naar zijn oude prestatieniveau. 

Om blessures te voorkomen is het in 

beide gevallen echter belangrijk dat de 

toename in de acute belasting niet te 

groot is.14,16-20

Acute en chronische belasting
Om de snelheid waarmee de belas-

ting verandert te monitoren moet de 

trainings- en wedstrijdbelasting van de 

afgelopen periode en van de huidige 

of komende periode bekend zijn. In 

enkele recente onderzoeken wordt de 

verandering in de belasting berekend 

als de verhouding (ratio) tussen de 

acute en de chronische belasting (A:C 

ratio). Daarbij is de acute belasting 

doorgaans gedefinieerd als de gemid-

delde belasting van de afgelopen 7 

Figuur 1. De acute en chronische trainingsbelasting bij een hardloper: a) De gemiddelde (acute) trainingsbelasting per week (y-as, zwarte kolommen) voor 
een periode van 4 weken (28 dagen, x-as). Na week 4 kan de gemiddelde trainingsbelasting voor de afgelopen 4 weken (de chronische belasting) worden 
berekend (grijze kolom); b) De acute en chronische belasting en de verhouding (ratio) daartussen gedurende 15 weken. Iedere week schuift de periode 
van 4 weken waarover de chronische trainingsbelasting wordt berekend één week naar rechts op. 

a
b
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dagen (1 week) en de chronische belas-

ting als de gemiddelde belasting van 

de afgelopen 28 dagen (4 weken) (zie 

figuur 1).3,18-21 Een A:C ratio kleiner 

dan 1 geeft aan dat de acute belasting 

lager is dan de chronische belasting. 

Een duidelijk voorbeeld is de ‘taper’ 

die wordt toegepast als een sporter in 

topvorm wil komen. De trainingsom-

vang wordt dan sterk gereduceerd, 

waardoor de acute belasting afneemt 

en de A:C ratio onder 1,0 zakt. Er zal 

weinig (acute) vermoeidheid zijn en 

de sporter kan optimaal presteren. 

Een ratio hoger dan 1,0 geeft aan dat 

de acute belasting hoger is dan de 

chronische belasting, waardoor er 

(acute) vermoeidheid ontstaat en het 

risico op blessures toeneemt. Voorbeel-

den van zo’n situatie zijn 1) de eerste 

trainingsweek na een rustperiode of 2) 

een trainingskamp waar de belasting 

duidelijk hoger is ten opzichte van de 

voorgaande normale trainingsweken.

Ratio tussen acute en chroni
sche belasting
In een recent artikel18 wordt beargu-

menteerd hoe groot de toename en 

afname in de acute belasting het beste 

kan zijn met het oog op blessurepre-

ventie en dus indirect ook met het oog 

op optimale sportprestaties.1-3 Blanch 

et al.18 modelleerden de belasting en 

de kans op een blessure aan de hand 

van gegevens uit cricket, Australian 

football en rugby. Hierbij bleek de kans 

op blessures het laagst bij een A:C ratio 

tussen 0,8 en 1,3. Bij een ratio hoger dan 

1,5 nam het risico op blessures sterk toe 

(zie figuur 2).18 Bij een ratio lager dan 

0,8 nam het risico echter ook toe, wat 

aangeeft dat een te lage belasting even-

eens het blessurerisico verhoogt. Op 

basis van deze bevindingen suggereer-

den de auteurs dan ook dat de A:C ratio 

het beste tussen grofweg 0,8 en 1,3 zou 

moeten blijven, wat neerkomt op een 

wekelijkste verandering in de belasting 

van ongeveer 10%. Op deze manier kan 

er progressief belast worden om de be-

nodigde trainingsadaptaties te blijven 

bewerkstelligen, terwijl het blessureri-

sico relatief klein blijft.

Het is belangrijk om te beseffen, dat 

deze ‘ideale’ ratio van 0,8-1,3 geba-

seerd is op onderzoek bij (slechts 

enkele) teamsporten en dat een andere 

ratio kan gelden voor andere team-

sporten en individuele sporten, maar 

ook voor individuele sporters binnen 

een team.14,18 Ook is het mogelijk dat 

de ratio verschilt per indicator van de 

belasting, zoals het aantal accelera-

ties, de totaal afgelegde afstand of de 

‘session rating of perceived exertion’ 

(sRPE). Zo zou er een hoog blessureri-

sico kunnen zijn als het aantal accele-

raties met een ratio van 1,4 toeneemt, 

terwijl deze ratio bij de totaal afge-

legde afstand mogelijk nog steeds een 

nauwelijks verhoogd blessurerisico 

oplevert. Omdat de A:C ratio nog ver-

schillende andere beperkingen kent, 

dient hij alleen gebruikt te worden als 

een grove richtlijn.

Toepassingen in de praktijk
De A:C ratio kan in combinatie met 

verschillende testen gebruikt wor-

den om bijvoorbeeld te bepalen of 

een geblesseerde teamsporter weer fit 

genoeg is om volledig met het team 

mee te trainen. Als bijvoorbeeld uit 

een test (zoals het pijnvrij uitvoeren 

van sprints over 20 meter) blijkt dat 

de atleet weer belastbaar genoeg is om 

de sport volledig op te pakken, kan 

Figuur 2. Voorbeeld van de kans op een blessure (y-as) in relatie tot de ratio tussen de acute  
en de chronische belasting (A:C ratio, x-as). (Aangepast overgenomen uit Gabbett14)

Figuur 3. Hardlopen op hoge snelheid en de A:C 
ratio bij een hamstring blessure. Het ◆ geeft aan 
wanneer de sporter geblesseerd raakte. 
(Gegevens ontleend aan Blanch et al.18) 
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aan de hand van deze ratio bepaald 

worden hoe snel de belasting (zoals 

de sRPE score22 of het aantal accele-

raties en deceleraties21,23) weer mag 

oplopen. Door de ratio binnen veilige 

marges te houden (en de opbouw dus 

niet te snel te laten verlopen) kan een 

nieuwe blessure mogelijk voorkomen 

worden. Uit de praktijk blijkt bijvoor-

beeld dat een rugbyspeler één week na 

een te snelle toename in de trainings-

belasting (ratio > 1.6) een hamstring-

blessure opliep en vervolgens opnieuw 

geblesseerd raakte nadat de trainings-

belasting in de revalidatie te snel was 

opgevoerd (ratio > 1.9, zie figuur 3).18 

Een zelfde patroon was te zien bij een 

sporter die gediagnosticeerd werd 

met het intersectiesyndroom, ook wel 

bekend als de ‘roeierspols’. Nadat de 

A:C ratio bij deze sporter twee keer 

flink boven de 1,5 kwam was er een 

blessure, terwijl de absolute belasting 

relatief laag was in vergelijking met de 

rest van het seizoen.24 Deze bevindin-

gen geven aan dat de A:C ratio beter 

gebruikt kan worden om blessures te 

voorkomen dan de absolute trainings-

belasting alleen. Door deze ratio tus-

sen 0,8 en 1,3 te houden kan mogelijk 

voorkomen worden dat een sporter 1) 

geblesseerd raakt en 2) constant aan 

het revalideren is als gevolg van een te 

snelle verandering (vaak een toename) 

in de belasting tijdens de revalidatie.

Een goed begin is het  
halve werk
Bij veel (team)sporten is er vooraf-

gaand aan het wedstrijdseizoen eerst 

een voorbereidingsperiode waarin 

bijna alleen maar getraind wordt. In 

het wedstrijdseizoen wordt er vervol-

gens minder getraind als gevolg van 

de vele wedstrijden. Bij de wedstrijden 

heeft de trainer weinig controle over 

de belasting en is het dus mogelijk 

dat sommige spelers ruim boven de 

‘veilige’ ratio van 1,3 uitkomen, zeker 

als er meerdere wedstrijden in een 

week zijn.25 Zo kunnen het aantal ac-

celeraties en deceleraties of de totaal 

afgelegde afstand in een voetbalwed-

strijd veel hoger liggen dan normaal 

in een training, met een piek in de 

belasting en dus ook de A:C ratio tot 

gevolg (zie figuur 4). Om deze pieken 

en de hiermee geassocieerde blessures 

te voorkomen is het belangrijk om een 

goede voorbereiding te treffen, waarin 

ook rekening wordt gehouden met het 

‘worst-case scenario’ in een wedstrijd. 

Als de spelers bijvoorbeeld al een 

aantal weken een toenemende aantal 

acceleraties en deceleraties hebben 

uitgevoerd in de training, dan hebben 

ze een hoge chronische belasting opge-

bouwd, waardoor de wedstrijden nau-

welijks meer een piek in de belasting 

opleveren. In een onderzoek bij elite 

rugby league spelers werd bijvoor-

beeld gevonden, dat spelers die vaker 

aanwezig waren bij trainingssessies 

in de voorbereidingsperiode minder 

blessures hadden in het wedstrijdsei-

zoen.26 In verschillende andere onder-

zoeken is ook gevonden dat een matig 

tot hoge chronische belasting een be-

schermend effect heeft op blessures en 

ziektes, wanneer er geen grote veran-

deringen in de belasting zijn.3,17,20,27,28 

Zo is bij rugby league spelers gevon-

den dat een hoge chronische belasting 

beschermt tegen blessures, maar dat 

grote pieken in de acute belasting bij 

een hoge chronische belasting juist 

geassocieerd zijn met een hoger bles-

surerisico.27 Deze bevindingen geven 

aan dat het verstandig is om sporters 

goed voor te bereiden op de (maxi-

male) eisen die er tijdens wedstrijden 

aan het lichaam gesteld worden. Wan-

neer deze hoge trainingsbelasting goed 

wordt opgebouwd, zorgt deze ervoor 

dat de sporters een lager blessure 

risico lopen omdat ze veel fitheid heb-

ben opgebouwd. Wanneer deze hoge 

belasting is bereikt is het echter nog 

steeds verstandig om (binnen veilige 

marges) te blijven variëren, aangezien 

weinig variatie in de A:C ratio ook het 

blessurerisico verhoogt.21

Overbelastingblessures en 
 acute blessures
In de literatuur wordt vaak een onder-

scheid gemaakt tussen 1) acute bles-

Figuur 4. Het aantal op hoge snelheid afgelegde meters (y-as) bij verschillende activiteiten (x-as) voor 
een elite rugby speler. De ratio’s zijn een grove schatting. Een wedstrijd – en zeker de intensieve perio-
den daarin – betekent voor een sporter die net is gerevalideerd van een blessure een flinke stap (A:C 
ratio > 2,5). Ook vergeleken met techniektraining zijn de eisen die in een wedstrijd worden gesteld 
flink hoger (ratio > 2,0). Om blessures te voorkomen is het belangrijk dat sporters goed worden voor-
bereid op de te verwachten belasting. (Aangepast overgenomen uit Gabbett et al.29)
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sures, die veroorzaakt kunnen worden 

door één plotselinge, verkeerde bewe-

ging en 2) overbelastingblessures, waar-

van gedacht wordt dat ze veroorzaakt 

worden door opgebouwde microschade 

als gevolg van een langdurige disbalans 

tussen belasting en herstel. Beide soor-

ten blessures kunnen ook (gedeeltelijk) 

verklaard worden aan de hand van de 

A:C ratio. Hierbij is het belangrijk om 

te bedenken, dat de belasting niet direct 

een blessure veroorzaakt.30 Blessures 

worden mogelijk veroorzaakt door-

dat een piek in de belasting verschil-

lende intrinsieke risicofactoren op een 

complexe manier beïnvloedt, waardoor 

er bij een volgende inspanning uitein-

delijk een blessure kan ontstaan.30,31 

Zo kan een te snelle toename in de 

sprintbelasting leiden tot vermoeid-

heid van de hamstrings, waardoor de 

kracht en coördinatie achteruit gaan en 

de controle over het bekken afneemt. 

Hierdoor kan tijdens het hardlopen een 

spierscheur ontstaan. Acute blessures 

worden mogelijk veroorzaakt door een 

grote toename in de acute belasting, 

terwijl overbelastingblessures mogelijk 

worden veroorzaakt door een lang-

durige hoge belasting en/of (kleinere) 

toenames in de belasting die resulteren 

in microschade zonder genoeg herstel. 

Zo kan een snelle toename in de totaal 

afgelegde hardloopafstand mogelijk 

leiden tot een disbalans tussen belas-

ting en herstel. Als het weefsel in de 

tijd tussen de trainingen onvoldoende 

gelegenheid heeft om te herstellen kan 

dit leiden tot overbelastingblessures, 

zoals achillespees tendinopathie. Als 

de belasting echter op een goede ma-

nier wordt opgebouwd zal de sporter 

weinig vermoeidheid ervaren en veel 

fitheid opbouwen. Een hoge belasting 

leidt dus niet per definitie tot blessures 

en kan soms zelf beschermend wer-

ken.3,17,20,27,28

Beperkingen
Het gebruik van de A:C ratio heeft ver-

schillende beperkingen. Zo is de keuze 

voor de verhouding tussen 28 dagen (4 

weken) en 7 dagen (1 week) grofweg 

gebaseerd op de tijd die botten, pezen 

en spieren nodig hebben om zich aan 

te passen aan een bepaalde belasting. 

In het verleden zijn echter ook al an-

dere verhoudingen gebruikt, zoals 3-6 

weken in relatie tot 1 week.32 Er is nog 

geen onderzoek uitgevoerd naar het 

aantal dagen dat het beste de verhou-

ding tussen de acute en chronische be-

lasting weergeeft, maar de verhouding 

1:4 lijkt op basis van recente onderzoe-

ken goed te werken en is handig in de 

praktijk, waar de microcyclus door-

gaans 1 week duurt en de mesocyclus 

4 weken. 

Verder heeft het gebruik van een 

gemiddelde trainingsbelasting ook 

beperkingen. Een gemiddelde kan 

namelijk op verschillende manieren 

bereikt worden en deze verschillen 

worden niet meegenomen in de hui-

dige methode om de A:C ratio te bere-

kenen.33 Recent is echter gesuggereerd 

dat zogeheten ‘exponentially weighted 

moving averages’  dit probleem deels 

oplossen door meer gewicht te geven 

aan recentere belastingen, waardoor de 

manier waarop een gemiddelde wordt 

bereikt gedeeltelijk wordt meegeno-

men in de berekening.34

De A:C ratio zal ook altijd geïnterpre-

teerd moeten worden in combinatie 

met de absolute belasting.20,27 Een 

pitcher die bijvoorbeeld een chroni-

sche belasting van 6 worpen en een 

acute belasting van 18 worpen heeft 

zal een ‘gevaarlijk hoge’ ratio vertonen 

(namelijk 3,0), terwijl niet op voorhand 

vaststaat dat een absolute toename van 

12 worpen inderdaad gevaar oplevert.

Voorts is het belangrijk om de trainings-

belasting te monitoren met de juiste 

methodes. Hoewel de interne subjec-

tieve belasting alle inspanningen mee-

rekent en hierdoor wellicht een betere 

indicatie geeft van het blessurerisico 

dan de externe belasting, is een combi-

natie van beide methodes het beste.20,22 

In een eerder artikel in Sportgericht is 

toegelicht hoe de belasting, stress en 

monotonie gemonitord kunnen worden 

aan de hand van de subjectieve belas-

ting met de sRPE methode en wat de 

beperkingen van deze methode zijn.22 

Tot slot is het belangrijk om de A:C 

ratio op individuele basis te monito-

ren. De belasting van een individu kan 

namelijk nogal afwijken van het ge-

middelde van een groep en sommige 

individuen hebben wellicht een groter 

blessurerisico dan andere. Sporters 

die veel zelfverwijt hebben zouden 

bijvoorbeeld de belasting te snel kun-

nen willen opvoeren na een verplichte 

rustperiode, een verloren wedstrijd of 

een blessure, waardoor ze een groter 

risico lopen op een (herhaalde) bles-

sure.35 Ook jonge sporters lopen een 

verhoogd blessurerisico, bijvoorbeeld 

als ze de overgang maken van een 

jeugdteam naar een volwassenenteam 

met een hogere belasting.25

Conclusie
Blessurepreventieve screening heeft 

diverse beperkingen. Het monitoren 

van de belasting en de snelheid waar-

mee deze verandert, is wellicht een 

betere blessurepreventieve methode. 

Vaak wordt echter alleen de absolute 

belasting gemonitord en van week tot 

week geïnterpreteerd. Het monitoren 

van de verhouding tussen de acute en 

chronische belasting (A:C ratio) kan 

een beter inzicht geven in de fitheid en 

de vermoeidheid (= risico op blessu-

res) van sporters.

Op basis van recente onderzoeken 

naar de A:C ratio kunnen de volgende 

aanbevelingen worden gedaan:

– Monitor de interne en externe belas-

ting en doe dit op individuele basis.

– Varieer, maar voorkom pieken in 

de belasting en de daarmee geas-

socieerde blessures door wekelijkse 

veranderingen in de belasting < 10% 

te houden en de A:C ratio grofweg 

tussen 0,8 en 1,3.

– Werk toe naar een matige tot hoge 

chronische belasting, zodat er een 
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goede basis is om eventuele pieken 

in de belasting op te vangen.

– Verminder de belasting na een piek, 

zodat de kans op een blessure wordt 

verminderd.

– Als een hoge belasting verwacht 

wordt tijdens een trainingskamp of 

een wedstrijd kan hier het beste op 

voorbereid worden door de belas-

ting al langzaam op te bouwen naar 

de te verwachten belasting.

– Voorkom zowel over- als onder-

belasting (bijvoorbeeld tijdens de 

vakantie), want beide verhogen het 

blessurerisico.
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