BLESSUREPREVENTIE

Volleybal is goed verankerd in de Nederlandse sporten top-10.
Naast positieve aspecten brengt deze sport helaas ook het
risico op (vooral acute) blessures met zich mee. Daarom
wordt de komende jaren extra aandacht gegeven aan blessurepreventie door de implementatie van een evidence- en
practice-based interventie:VolleyVeilig.
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15 minuten
Het uitvoeren van VolleyVeilig duurt per keer ongeveer 15 minuten, waarbij de volgende indeling wordt gehanteerd:
– een voorbereidende cardiovasculaire warming-up (2-3 minuten);
– rompstabiliteit oefeningen (2-3 minuten);
– oefeningen voornamelijk gericht op het voorkomen van knieblessures
(4-5 minuten);
– oefeningen voornamelijk gericht op de preventie van schouderblessures
(4-5 minuten).
De oefeningen gericht op de preventie van enkelblessures zijn binnen elk warming-up
programma ingebed.

Op basis van een systematisch literatuuronderzoek in twee internationale
zoekbestanden (Medline via Pubmed
en SPORTDiscus via EBSCOhost) is de
preventiecyclus recentelijk ingevuld
voor volleybalblessures (zie figuur 1).5
Er werd een totale incidentie van 1,7
tot 10,7 musculoskeletale blessures per
1.000 uur volleybal gevonden, waarbij
vooral enkel-, knie- en schouderblessu-
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Stap 2: etiologie

Stap 1: incidentie

volwassen volleyballers leidde tot
50% minder enkelblessures;

Musculoskeletale blessures
Totaal: 1,7-10,7 per 1.000 volleybaluren
Wedstrijd: 2,6-4,1 per 1.000 volleybaluren
Training: 1,5-1,8 per 1.000 volleybaluren

Musculoskeletale blessures
Wedstrijd vs. Training:
Relatieve risico = 2,3 (totaal)
Relatieve risico = 2,7 (mannen)
Relatieve risico = 1,9 (vrouwen)

3. bij volwassen volleyballers werd 5%

Enkelblessures
Totaal: 0,9-1,0 per 1.000 volleybaluren
Wedstrijd: 1,7 per 1.000 volleybaluren
Training: 0,8 per 1.000 volleybaluren

Enkelblessures
Wedstrijd vs. Training:
Relatieve risico = 2,1 (totaal)
Relatieve risico = 3,2 (mannen)
Mannen vs.Vrouwen:
Relatieve risico = 1,2 (totaal)

Focusgroepgesprekken en
elektronisch survey

Knieblessures
Mannen vs.Vrouwen
Odds ratio = 2,6-4,3 (totaal)

Naast deze evidence-based onderbou-

Knieblessures
Totaal: 0,3 per 1.000 volleybaluren
Schouderblessures
Totaal: 0,2 per 1.000 volleybaluren

reductie in kniepijn gevonden als
gevolg van krachttraining.

De hierboven beschreven epidemiologische gegevens vormden een basis
voor het ontwikkelen van VolleyVeilig.
wing was het echter ook essentieel dat
de beoogde integrale interventie zou
aansluiten bij de visie en behoeften
van volleyballers, omdat dit de kans
op een succesvolle toekomstige im-

Stap 4: effect

Stap 3: interventie

Musculoskeletale blessures
Baseline: blessures per 1.000 volleybaluren
Controle groep: 3,8
Interventie: 5,3
Follow-up: blessures per 1.000 volleybaluren
Controle groep: 3,7
Interventie: 0

Musculoskeletale blessures
Individueel krachttrainingsprogramma
onder begeleiding, verdeeld in 3 fases:
voorbereiding (1 keer per week, 4 weken),
progressie (2 keer per week, 10 weken) en
consolidatie (2 keer per week, 12 weken).

Enkelblessures
Blessures per 1.000 spelersuren
Controle groep: 0,9
Interventie: 0,5
Kniepijn
Odds ratio:
Controle groep: 0,91
Interventie: 0,86

plementatie van het programma zou
vergroten.
In april 2016 werden daarom twee
focusgroepsgesprekken gehouden met
14 tot 16 verschillende betrokkenen in
het volleybal, zoals spelers, trainer/

Enkelblessures
Proprioceptief programma gebaseerd
op 14 oefeningen (met of zonder balans
board) gedurende 36 weken (4 oefeningen

coaches, fysiotherapeuten en sportart-

per week).

res voorkwamen onder volleyballers,

Kniepijn
Krachttrainingsprogramma (2 keer per
week): isometrische oefeningen open keten
(1 maand), isometrische oefeningen gesloten keten (1 maand), plyometrie (1 maand),
excentrische oefeningen (1 maand).

maar ook vingerblessures. Daarnaast

Figuur 1. De preventiecyclus4 voor volleybalblessures.

sen. De deelnemers bevestigden dat
vooral enkel-, knie- en schouderblessu-

gaven zij enkele belangrijke aandachtspunten voor blessurepreventie aan, zoals een optimale belasting-belastbaarheid balans en een goede warming-up,
afgestemd op de vervolgactiviteiten.
In juni 2016 heeft de Nederlandse Vol-

res het meest voorkwamen.5 Verschil-

het verbeteren van de proprioceptie

leybal Bond (Nevobo) vervolgens een

lende determinanten/risicofactoren

(14 oefeningen voor de enkels) bij

elektronisch survey uitgezet bij bijna

en ontstaansmechanismen werden
geïdentificeerd, waaronder geslacht
(hoger risico onder mannen), aard van
de activiteit (hoger risico tijdens wedstrijden), contact met een andere speler
(aan het net) en een hoger lichaamsgewicht.
Uit het literatuuronderzoek5 kwamen
slechts drie effectieve interventies naar
voren:
1. een krachttrainingsprogramma voor
jeugdige volleybalsters bleek effectief te zijn bij het voorkomen van
musculoskeletale blessures;
2. een oefenprogramma gericht op

• 30% van de respondenten gaf aan dat er bij hun verenigingen op dit moment geen aandacht
voor blessurepreventie was.
• 55% gaf aan geen of onvoldoende kennis van en vaardigheden voor blessurepreventie te
hebben.
• 95% gaf aan dat een sportblessurepreventief programma een goed idee was.
• 66% gaf aan bereid te zijn om twee tot drie keer per week een sportblessurepreventief
programma uit te voeren.
• 79% gaf aan bereid te zijn om per keer 10 tot 15 minuten een sportblessurepreventief
programma uit te voeren.
• 92% gaf aan dat een sportblessurepreventief programma als warming-up op het volleybalveld
uitgevoerd moest worden.
• 44-66% gaf aan dat een sportblessurepreventief programma via video’s, website en applicatie
voor smartphone/tablet beschikbaar gesteld moest worden.
Tabel 1. Visie en behoeften van volleyballers en hun trainers omtrent sportblessurepreventie.
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Figuur 2. Voorbeelden uit de VolleyVeilig applicatie voor smartphone/tablet.
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oefeningen zijn beschikbaar als teksten
en video’s (inclusief voice over).

– VolleyVeilig binnen de beoogde
tijd van 15 minuten uitgevoerd kon
worden.

Uitvoerbaarheid

Uit deze groepsinterviews bleek
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geschikt was als warming-up voor
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– spelers en coaches zeer tevreden
waren over de opbouw van het
programma (zes fasen van vijf tot
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(Advertentie)

SPORTgericht

op sociale media

Sportgericht is ook actief op Twitter (circa 1850 volgers) en Facebook (circa 850 volgers).
We berichten over ontwikkelingen in ons vakgebied, vacatures, opleidingen en andere
interessante nieuwtjes. We verwijzen naar artikelen uit andere vakbladen en bronnen. We
houden u op de hoogte van het komende nummer. Af en toe plaatsen we een column
(Facebook) of maken we u attent op onze acties en aanbiedingen. En we geven ook wel
eens cadeautjes weg. Kijk dus eens op www.twitter.com/SportGericht en www.facebook.
com/Sportgericht en volg / like ons, dan blijft u nog beter op de hoogte.
S p o r t g e r i c h t n r. 5 / 2 0 1 7 – j a a r g a n g 7 1

19

