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ABSTRACT 
 
Ondanks de huidige bewijskracht dat het risico op knie- en 
enkelblessures kan verlaagd worden met specifieke preventieve 
trainingsprogramma’s, blijft toch de vraag hoe we dit verder kunnen 
optimaliseren. De rol van het brein als belangrijke “missing link” in de 
traditionele preventieve trainingsprogramma’s wordt steeds meer 
aangehaald in de literatuur. Deze nieuwe informatie laat ons toe om 
deze blessures binnen een breder perspectief te plaatsen. Het doel van 
deze tekst is enkele van deze belangrijke ontwikkelingen aan te 
kaarten. Verder worden implicaties weergegeven naar training toe die 
zowel preventief als curatief kunnen toegepast worden.  
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Train the brain: een onderbelicht concept in relatie tot knie- en enkelblessures 
 

1. Knie- en enkelblessures 
De meest voorkomende blessures bij 
sporten waarbij wordt gelopen, 
gesprongen en veel van richting wordt 
veranderd (zoals bijvoorbeeld het geval 
is bij voetbal, handbal of basketbal), zijn 
gelokaliseerd ter hoogte van de knie en 
de enkel.23,28,38  
 
Acute blessures, zoals een ruptuur van 
de voorste kruisband (VKB) ter hoogte 
van de knie en een enkelverstuiking, 
vormen de meest problematische 
blessures. Naast het feit dat deze letsels 
veel voorkomen, zijn vooral de 
uitkomsten op lange termijn ronduit 
ontgoochelend. Ondanks revalidatie 
keert slechts gemiddeld 55% van de 
personen na een VKB ruptuur terug tot 
competitief sportniveau.1 De kans op 
herval na een initiële VKB blessure 
varieert van 6 tot zelfs 31%.39 Na een 
initiële enkelverstuiking rapporteert 
slechts 36-85% van de personen een 
volledig herstel binnen een periode van 3 
jaar.53 Tot een derde van de patiënten 
ervaart nog pijn een jaar na het 
enkelletsel,53 terwijl gemiddeld 30% van 
de patiënten chronische enkelinstabiliteit 
ontwikkelt.56 Dit wordt gedefinieerd als 
een fenomeen waarbij personen 
herhaaldelijk hun enkel verstuiken en 
zelf ook een gevoel van instabiliteit 
ervaren.17  
 
Vanwege de hoge graad van restklachten 
en herval na deze initiële blessures, de 
langdurige onmogelijkheid tot 
sportparticipatie, en de hoge socio-
economische kosten die hiermee gepaard 

gaan, vormen deze blessures een niet te 
onderschatten probleem voor de 
desbetreffende sporter, zijn entourage en 
de maatschappij.30,54 
 
Zowel vanuit preventief als curatief 
standpunt is het daarom belangrijk even 
stil te staan bij deze klinische fenomenen. 
Ondanks het feit dat de effectiviteit van 
zowel primaire als secundaire 
preventieprogramma’s reeds werd 
aangetoond,44,49 blijft toch de vraag hoe 
we de lange termijn resultaten kunnen 
optimaliseren. Zien we letterlijk iets over 
het hoofd bij deze blessures?  
 
 

2. Enkele feiten op een rijtje 
a. Blessuremechanismen 
Het merendeel van deze blessures 
ontstaan door non-contact blessure-
mechanismen.58 Een non-contact-
mechanisme wordt zo gedefinieerd 
omdat er in deze gevallen geen direct of 
indirect fysiek contact is met een andere 
speler of extern object.29 Om meer inzicht 
te verwerven in deze plotse situaties 
waarin een sporter terecht komt, hebben 
veel studies dan ook getracht deze 
bewegingen via biomechanische analyses 
in kaart te brengen. Echter, de 
onderliggende redenen waarom iemand 
net op dit specifiek moment deze 
bewegingen vertoont, kunnen daarom 
nog niet volledig verklaard worden. Aan 
de hand van twee voorbeelden in Figuur 
1 wordt getracht duidelijk te maken 
waarom blessure-mechanismen die 
klassiek als non-contact omschreven 
worden, toch ook in verband kunnen 
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staan met de omgeving rond de 
gekwetste speler.  

 

 
Figuur 1: Een typisch voorbeeld van een non-contact VKB letsel (A) en een 

enkelverstuiking (B). 
 
In Figuur 1A nadert de speler zonder bal 
(speler 1) de speler in balbezit (speler 2). 
Speler 1 verwacht dat speler 2 een 
beweging naar rechts zal maken, maar 
uiteindelijk voert deze een beweging met 
bal naar links uit. In Figuur 1B verwacht 
de tennisspeelster dat zij de bal links op 
haar backhand gespeeld zal krijgen door 
haar tegenspeelster, maar uiteindelijk zal 
de bal rechts van haar gespeeld worden. 
In beide gevallen komt de geplande actie 
vanuit zijn of haar perceptie van de 
omgeving niet overeen met de 
uiteindelijke actie die uitgevoerd moet 
worden. Ondanks er geen fysiek contact 
is met een tegenstander, is er op cognitief 
niveau wel een interactie met de 
veranderende omgeving waarin de 

beweging zal moeten uitgevoerd 
worden. De beweging van de ene speler 
is in dit opzicht wel degelijk afhankelijk 
van de beweging van de andere speler 
en/of bal.50  
 
In normale omstandigheden heeft ons 
brein de mogelijkheid om de aandacht 
naar de omgeving te richten en de 
belangrijkste aspecten vanuit deze 
omgeving waar te nemen, te analyseren 
en te interpreteren. Zo kan er een gepast 
motorisch programma geactiveerd 
worden om een gecoördineerde 
beweging uit te voeren, ook wanneer de 
omgevingsfactoren minder voorspelbaar 
en/of veranderend zijn. Wanneer ons 
brein echter een minder optimale 
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beoordeling van deze onverwachte en 
veranderende omgevingsfactoren maakt 
of er te lang over doet om de situatie 
goed te kunnen inschatten, kan dit voor 
een plotse visuo-spatiële desoriëntatie 
zorgen, wat zal leiden tot een moment 
van taakonzekerheid, verminderde 
spiercontrole en coördinatie van de 
desbetreffende gewrichten.50,51 De 
belasting ter hoogte van de knie of enkel 
kan hierdoor vergroten. Wanneer deze 
belasting groter wordt dan de treksterkte 
van de gewrichtsstructuren die deze 
bewegingen mede zouden moeten 
kunnen opvangen, kan dit uiteindelijk 
leiden tot een knie- of enkelblessure.  
 
b. De puberteit: de alarmfase!? 
Opvallend is dat zowel knie- als 
enkelblessures het meest voorkomen 
tijdens de tienerjaren.14,43 Eén van de 
mogelijke verklaringen voor deze hogere 
blessure-incidentie is het feit dat het 
sensorimotorisch controlesysteem (zie 
paragraaf 3 en Figuur 2) zich trager en/of 
onvoldoende ontwikkelt in verhouding 
tot het skeletaal systeem, waarbij de 
sporter het moeilijker kan krijgen om zijn 
bewegingen nog optimaal gecoördineerd 
te controleren.42  
 
Het aantal jongeren dat deelneemt aan 
georganiseerde sportactiviteiten is sterk 
toegenomen de laatste jaren, vooral op 
reeds heel jonge leeftijden. Op zich is een 
toegenomen sportparticipatie alleen maar 
toe te juichen, maar hierbij moeten toch 
ook wel enkele kanttekeningen geplaatst 
worden. De actuele tendensen tot een 
zeer vroege sportspecialisatie zijn vooral 
gebaseerd op de veronderstelling dat dit 
noodzakelijk is om een zo hoog mogelijk 
sportspecifiek niveau te behalen in de 

toekomst. Jammer genoeg vormt deze 
vroege sportspecialisatie een risicofactor 
voor overbelastingblessures bij jonge 
atleten.21,22 Eén van de mogelijke 
verklaringen is dat deze sporters vooral 
goed worden in één set van motorische 
patronen door sterk repetitieve 
gelijkaardige bewegingen uit te voeren in 
eenzelfde context, wat hen minder 
adaptabel zou maken en 
spieronevenwichten in de hand kan 
werken.22,33 Bovendien gaat deze trend 
tot sportspecialisatie meestal hand in 
hand met een vermindering in de 
hoeveelheid spontaan, vrij, niet-
gestructureerd en gevarieerd spelen (het 
zogenaamde “deliberate practice”), wat 
juist zo belangrijk is voor de algemene 
ontwikkeling van basismotorische 
vaardigheden van kinderen.22,32,33 De 
huidige technologische evolutie van onze 
westerse maatschappij heeft als intrinsiek 
gevaar dat kinderen minder vrij kunnen 
spelen. Algemeen wordt er aangeraden 
om niet meer uren specifiek te trainen 
dan de chronologische leeftijd, en om de 
verhouding specifiek versus vrij sporten 
lager te houden dan een 2 op 1 relatie.22 
 
c.  “Andere” risicofactoren 
De reden waarom iemand een blessure 
krijgt is per definitie steeds 
multifactorieel en dus niet toe te 
schrijven aan slechts één factor.31 
Anatomische, hormonale, genetische,  
neuromusculaire en biomechanische 
factoren worden in de literatuur 
aangegeven als de belangrijkste 
intrinsieke risicofactoren.45 Het is niet de 
doelstelling van deze tekst om deze 
allemaal in detail te beschrijven. Echter, 
recent worden er ook “andere” 
risicofactoren aangegeven, die belangrijk 
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kunnen zijn om deze blessures in een 
breder perspectief te plaatsen.15 Zo werd 
aangetoond dat een minder goede 
prestatie op een set van neurocognitieve 
testen gepaard gaat met een verhoogd 
risico op een VKB-ruptuur.51 Ook een 
verminderde slaap, toegenomen 
vermoeidheid en zelfs psychologische 
stressoren (zoals angst om te bewegen, 
angst om opnieuw gekwetst te worden of 
een te hoge druk om te presteren) 
worden steeds meer in relatie gebracht 
met deze blessures.15 Deze “andere” 
factoren hebben het potentieel om op 
verschillende niveaus de werking van 
ons sensorimotorisch systeem te 
verstoren. De sporter kan minder alert 
zijn, of juist té bewust gaan bewegen, 
waardoor de perceptie van de omgeving 
kan verengen.18-20,50,51 Dit kan de 
resulterende oriëntatie in tijd en ruimte 
negatief beïnvloeden, waardoor men 
minder goed in staat zal zijn om een 
gepast motorisch antwoord te 
ontwikkelen bij veranderende 
omgevingsfactoren.18-20,50,51 Uiteraard zijn 
er ook nog andere mechanismen die de 
relatie van deze factoren met blessures 
kunnen verklaren, maar deze vallen 
buiten de doelstelling van deze tekst. 
 
d. Het contralaterale been: een valse 

waardemeter? 
De meest gebruikte referentie om de 
bewegingskwaliteit of –kwantiteit te 
beoordelen is de vergelijking met het 
andere been. Het wordt echter steeds 
duidelijker dat het niet-aangedane been 
(bij gekwetste personen), of het 
contralaterale been (bij gezonde 
personen) niet de beste waardemeter is. 
Gemiddeld gezien zijn beide benen van 
een gekwetste groep of beide benen van 

een groep die gekwetst zal worden, niet 
verschillend van elkaar, maar wel 
verschillend van een niet-gekwetste 
controle groep.8,10-12,37,57 Dit geldt zowel 
voor uitkomstmaten die gerelateerd zijn 
aan het behouden van het evenwicht 
tijdens eerder statische taken, als voor 
bewegingspatronen tijdens meer 
dynamische taken. Ook zijn 
veranderingen in bijvoorbeeld 
spierwerking niet uitsluitend te zien ter 
hoogte van het aangedane knie- of 
enkelgewricht, maar ook in andere 
gewrichten van het onderste lidmaat.9,52 
Het lichaam functioneert dus niet als een 
opeenstapeling van geïsoleerde 
segmenten, maar eerder als een 
dynamisch en functioneel interactief 
geheel. Deze data worden verder 
ondersteund door studies die hebben 
vastgesteld dat het risico om bijvoorbeeld 
opnieuw een VKB-ruptuur te krijgen na 
een initieel letsel verhoogd is en zelfs 
dubbel zo hoog kan zijn ter hoogte van 
de niet-aangedane knie in vergelijking 
met de aangedane knie.59 Bovendien zijn 
de biomechanische risicofactoren die te 
maken hebben met een herval op 
blessure heel gelijkaardig aan de factoren 
die te maken hebben met de initiële 
blessure.40  
 
 
3. De modulerende rol van het brein: de 

missing link? 
De “one million dollar question” blijft 
natuurlijk: “Waarom vertoont iemand nu 
deze minder optimale patronen, zelfs 
wanneer er nog geen voorgaande 
blessures gebeurd zijn?” Wat zijn de 
onderliggende oorzaken en wat kunnen 
we eraan doen om deze te verbeteren? 
De eerder vermelde informatie vanuit de 
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meest recente literatuur geeft toch aan 
dat we iets verder zullen moeten gaan 
kijken dan slechts het lokale functioneren 
van een specifiek gewricht om 
uiteindelijk meer inzichten te verwerven 
in deze materie. Enkele jaren geleden 
werd daarom reeds de hypothese voorop 
gesteld dat het functioneren van ons 
centraal zenuwstelsel, waaronder dus 
ons brein, wel eens essentieel zou 
kunnen zijn in heel dit verhaal.25 Figuur 
2 geeft schematisch de werking van ons 
sensorimotorisch systeem weer.  
 

 
Figuur 2: Het sensorimotorische controle 

systeem.58 
 
Het centraal zenuwstelsel ontvangt 
informatie vanuit onder andere de 
spieren, gewrichten en ligamenten, maar 
ook vanuit onze visuele en vestibulaire 
systemen. Vervolgens worden deze 
signalen verwerkt, geïnterpreteerd en 
verstuurd naar de spieren om actief te 
worden. Deze actieve spierwerking 
(“dynamic restraints”) zal samen met de 
passieve structuren, waaronder dus de 
ligamenten (“static restraints”), bijdragen 
tot gewrichtstabiliteit. Vanuit dit model 
blijkt dat ons lichaam over complexe 
mechanismen beschikt om de stabiliteit 
van onze gewrichten te kunnen 
behouden. Het centrale zenuwstelsel 
functioneert hierbij als een belangrijke 

modulator, vanwege zijn link tussen de 
informatie die binnenkomt (het 
sensorische aspect) en de informatie die 
verder naar de spieren verstuurd wordt 
(het motorische aspect).  
Door middel van medische 
beeldvormingstechnieken heeft men 
recent kunnen aantonen dat personen na 
een VKB-ruptuur en VKB-reconstructie 
in toegenomen mate hersengebieden 
activeren die te maken hebben met 
aandacht en bewuste planning van 
bewegen, visualisatie en feedback en 
verwerking van sensorische signalen, 
zelfs wanneer er heel eenvoudige 
bewegingen worden uitgevoerd.2,3,26,35 
Dit betekent dat de neurocognitieve 
belasting om bewegingen uit te voeren 
zwaarder is bij deze personen. Dit kan 
wel voldoende zijn om bewegingen uit te 
voeren in heel eenvoudige, geplande en 
voorspelbare situaties, maar kan tekort 
schieten wanneer men in situaties van 
taakonzekerheid terecht komt.9,18,35 Dit 
wordt bevestigd door studies die vonden 
dat personen na knie- en enkelblessures 
in vergelijking met niet-gekwetste 
personen het moeilijker hadden wanneer 
men het visueel systeem ging 
verstoren8,10,13 of de cognitieve belasting 
ging verhogen door bijvoorbeeld 
dubbeltaken uit te voeren36  of door de 
proefpersonen in vormen van 
taakonzekerheid te brengen.9 Uiteraard 
weten we op basis van deze studies nog 
niet of deze patronen nu echt het gevolg 
zijn van de blessure, of reeds voor deze 
blessures aanwezig waren. Wel kunnen 
we zeggen dat er toenemende evidentie 
bestaat dat ons brein wel degelijk een rol 
speelt bij knie- en enkelblessures.  
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4. Posturale controle: meer dan het 
individu 

Op basis van de voorgaande informatie 
in deze tekst, is het duidelijk dat het 
bewegingsgedrag van een individu niet 
alleen afhankelijk is van het individu 
zelf, maar ook van de taak die deze 
persoon uitvoert, en van de omgeving 
waarin deze persoon een beweging 
uitvoert.46 Dit wordt ook schematisch 
weergegeven in Figuur 3. 
 

 
 

Figuur 3: Posturale controle als een 
resultaat van een combinatie van 

factoren die te maken hebben met het 
individu, de taak die wordt uitgevoerd, 

en de omgeving waarin deze taken 
worden uitgevoerd.46 

 
Vanuit dit perspectief is het belangrijk 
om weten dat een bepaalde prestatie op 
de ene taak niet noodzakelijk te 
transfereren is naar een andere taak. Het 
bewegingsgedrag van de romp en van 
het onderste lidmaat kan ook duidelijk 
anders zijn in situaties waarbij men 
sporters test onder minder verwachte 
“open” omstandigheden in vergelijking 
met meer verwachtte of “gesloten” 
omstandigheden.7 

5. Implicaties naar preventie en 
revalidatie 

In de traditionele preventie en 
revalidatie-aanpak wordt geen of 
onvoldoende rekening gehouden met de 
modulerende rol van het brein. 
Misschien is het dan toch niet zo 
verwonderlijk vast te stellen dat de lange 
termijn resultaten niet zo positief zijn? In 
de volgende paragrafen wordt dieper 
ingegaan op enkele aspecten. Binnen het 
bestek van deze tekst is het niet de 
bedoeling, noch mogelijk om uitgebreid 
voorbeeldoefeningen uit te leggen of om 
een totaal overzicht te geven. Wel 
worden er enkele basis 
trainingsprincipes aangegeven waarmee 
een trainer aan de slag kan in functie van 
blessurepreventie bij een specifieke 
sport(er). 
 
a. Feedback: woorden maken een verschil! 
Een trainer of therapeut die de 
bewegingskwaliteit van een sporter wil 
verbeteren ter preventie van blessures, 
geeft meestal een bepaalde feedback om 
dit doel te bereiken. Het overgrote deel 
van trainers en therapeuten (85-95%) 
richten hun feedback naar het lichaam of 
de bewegingen van de sporter.60 Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen zijn “Buig je knie” 
bij iemand die volgens de trainer een te 
gestrekte landing maakt bij het springen. 
Hoewel deze interne aandachtsfocus 
misschien de meest voor de hand 
liggende manier lijkt om feedback te 
geven om een beweging te corrigeren, 
heeft dit soort van feedback toch enkele 
nadelen.4,6,16,41,60 Zo gaat men door deze 
instructies heel bewust bewegen, wat 
eigenlijk in contrast staat met de 
sportspecifieke geautomatiseerde 
bewegingen. De sporter wordt weinig 
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actief betrokken bij het leerproces, omdat 
hij enkel de heel specifieke 
bewegingsregels van de trainer mag 
volgen. De mogelijkheid om de 
aangeleerde bewegingen toe te passen bij 
andere taken is kleiner, terwijl de kans 
dat men op de één of andere manier gaat 
falen wanneer men onder fysiologische 
(bv. vermoeidheid) of psychologische 
(bv. druk om te presteren) stress komt te 
staan, groter is. Bovendien is het voor 
een sporter praktisch onmogelijk om 
tijdens snelle sportbewegingen aandacht 
te gaan geven aan hoe het lichaam nu 
juist gepositioneerd staat. 
 
In tegenstelling tot een interne 
aandachtsfocus, wordt bij een externe 
focus de aandacht naar het effect van de 
beweging verlegd (bv. “Land zachter” of 
“Reik met je handen naar de kegels”) 
(Figuur 4).4,6,16,41,60 Ook kan er met 
analogieën gewerkt worden (bv. “Land 
zo zacht als een veer”).6 Wanneer men 
deze analogieën gebruikt, moet er 
natuurlijk wel op toegezien worden dat 
de sporter deze begrijpt. Werk met 
eenvoudige zinnetjes.6 Deze externe 
aandachtsfocus zal de sporter 
verplichten om zelf actief verschillende 
en eigen bewegingsoplossingen te 
zoeken voor een specifieke taak, zonder 
overdonderd te worden door expliciete 
informatie over hoe een taak nu juist zou 
moeten uitgevoerd worden.41,60 Dit soort 
van feedback lijkt in ieder geval beter 
geschikt te zijn om personen voor te 
bereiden om hun bewegingspatronen 
ook te kunnen aanpassen aan 
veranderende omgevingsfactoren en om 
deze verbeterde bewegingspatronen te 
behouden na het oefenen (retentie).4,55 De 
rol van feedback door een trainer of 

therapeut in het kader van 
blessurepreventie wordt hierbij dus 
eerder als faciliterend en sturend gezien, 
in plaats van strikt voorschrijvend.41  
 

 
Figuur 4: Voorbeelden van 

bewegingsinstructies met een externe 
focus. Bv. “Reik met je handen naar de 
kegels” (A) in plaats van “Buig je knie” 
als interne focus en “Beweeg met je knie 

naar de kegel” (B) in plaats van “Houd je 
knie boven je voet” als interne focus.4 

 
Verder wordt aangeraden om eerder het 
gewenste bewegingsgedrag positief te 
bekrachtigen in plaats van het 
ongewenste bewegingsgedrag negatief te 
gaan benadrukken of af te straffen.4,6,61 
 
Gezien ons lichaam als een dynamisch 
geheel blijkt te werken, moeten we er 
tijdens het oefenen ook op toezien dat er 
verschillende lichaamsdelen in 
beschouwing genomen worden (de 
zogenaamde “whole body movement 
control training”) en ons dus niet alleen 
gaan toespitsen op een knie- of 
enkelbeweging in functie van 
respectievelijk knie- en enkel- 
blessurepreventie.4,9,12,18  
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b. Taakonzekerheid: kiezen zonder te 
verliezen! 

Door middel van doelgerichte training 
willen we bekomen dat een sporter 
vanuit de periferie de belangrijkste 
informatie zo snel mogelijk zal kunnen 
gaan opnemen, om vervolgens zijn acties 
optimaal te kunnen koppelen aan deze 
perceptie. Uiteindelijk moet men in staat 
zijn beter te kunnen gaan kiezen in 
situaties van taakonzekerheid, zonder te 
gaan verliezen (een blessure oplopen). 
Dit perceptueel trainen wordt nog zeer 
weinig toegepast in de huidige 
preventie- en revalidatieprogramma’s. 
Meestal wordt de instructie aan een 
sporter gegeven om een bepaalde 
beweging (met klassiek een interne 
aandachtsfocus) een x-aantal keer te 
herhalen, waarbij de 
omgevingsomstandigheden niet 
veranderend zijn en hierdoor niet van 
invloed zijn op de keuzes van bewegen 
van de sporter.18 Visuo-motorisch is er in 
dit soort van oefenen weinig interactie 
nodig. De visuele feedback kan tijdens de 
preventieve training veranderd worden 
door deze geheel weg te nemen (ogen 
gesloten) bij eerder statische taken, maar 
dit is natuurlijk minder toepasbaar bij 
meer dynamische taken. Een andere 
manier om de visuo-motorisch interactie 
te bevorderen bij een sporter, is door te 
gaan werken met bijvoorbeeld duo-
trainingen, waarbij de ene sporter de 
bewegingen van de andere sporter zo 
snel mogelijk tracht te volgen (Figuur 5), 
of te gaan werken met bewegingen van 
bijvoorbeeld een bal of visuele signalen 
in de periferie die de richting of de 
specifieke taakopdracht kunnen 
bepalen.18-20 Hoe meer bewegingsopties 
of variaties er aangeboden worden, hoe 

complexer dit soort van training 
uiteraard wordt. Hoe verder de 
verstoring in het perifere gezichtsveld 
(meer naar de buitenkanten) geplaatst 
wordt, hoe moeilijker. Ook kan er 
gewerkt worden met dubbeltaken of 
auditieve signalen waarbij de cognitieve 
belasting groter wordt en opnieuw het 
“decision-making process” wordt 
uitgedaagd. 
 

 
Figuur 5: Een voorbeeld van een duo-

oefening ter verbetering van onder andere 
de visuo-motorische interactie, waarbij 

de ene speler de beweging van andere 
speelster tracht te kopiëren. Bovendien 

wordt deze taak nog moeilijker gemaakt 
door met tennisballetjes naar elkaar te 
werpen terwijl bewegingen (bv. squat, 
uitvalspas, zijwaartse loopbeweging, 

enz.) gemaakt worden. 
 
c. Herhaling – variatie – progressie – 

functionaliteit – fun 
Ondanks het feit dat een hoog aantal 
herhalingen belangrijk is, is het herhaald 
trainen van altijd eenzelfde beweging 
(constant oefenen) niet de meest ideale 
manier om goed te presteren bij variaties 
op deze beweging.5,27 Bovendien is dit 
motivationeel ook niet erg uitdagend 
voor een sporter. Variabel oefenen 
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daarentegen leidt tot een toename in de 
mogelijkheden om bewegingspatronen te 
transfereren naar variaties op deze 
bewegingen en te onthouden (retentie) in 
vergelijking met onder andere constant 
oefenen. Ook al is de prestatie tijdens het 
oefenen door de hogere 
moeilijkheidsgraad minder goed,27 het 
brein wordt hierbij in sterkere mate 
uitgedaagd om optimale 
bewegingsoplossingen te vinden in 
telkens nieuwe en veranderende 
omstandigheden. Verder is het belangrijk 
dat oefeningen binnen een functionele 
context worden gegeven.18,24,47,56 Dit wil 
zeggen dat men bepaalde oefeningen 
altijd moet zien in functie van een 
(deel)aspect van de sportspecifieke 
beweging. Niet alleen de trainer, maar 
ook de sporter moet hier de relevantie 
van inzien. Blessurepreventie moet  
beschouwd worden als “part of the 
game”, en niet als enkele geïsoleerde 
oefeningetjes. Soms is het door de 
complexiteit van een sportspecifieke 
beweging of door het individueel niveau 
van de sporter echter noodzakelijk om 
eerst enkele vereenvoudigingen 
(simplificaties) toe te passen bij je 
training, alvorens deze simplificaties 
opnieuw te herintegreren in de gehele 
beweging. Het is essentieel dat een 
oefenprogramma progressief moeilijker 
gemaakt wordt, en hierdoor uitdagend 
blijft.47 Ook het fun-aspect dient niet 
vergeten te worden!32 
  
d. Wanneer starten? 
De effecten van preventietraining zijn het 
grootst wanneer deze geïmplementeerd 
worden op een jongere leeftijd (liefst 
reeds voor de puberteit)34 en wanneer de 
trainingen ook daadwerkelijk meer 

worden uitgevoerd.48 Dit is op zich niet 
zo verwonderlijk, omdat het brein tijdens 
de kinderjaren immers een enorme 
neuroplasticiteit en groot leerpotentieel 
heeft.32 Het aanbrengen van gevarieerde 
en fundamentele basisvaardigheden op 
basis van onder andere de aangehaalde 
trainingsprincipes zal in de toekomst 
vermoedelijk nog meer aan belang gaan 
winnen, gezien de sterke tendensen tot 
sportspecialisatie en het tekort aan 
gevarieerde bewegingsactiviteit bij de 
jongeren.32 “Use it, or lose it!” 
 
 
6. Conclusies 
De meest recente bevindingen in de 
literatuur geven aan dat belangrijke 
optimalisaties naar knie- en enkel- 
blessurepreventie in het brein verscholen 
zitten. De aangehaalde theoretische 
achtergrondinformatie en 
trainingsprincipes vormen een basis om 
dit breingestuurd leren ook te integreren 
in de praktijk. 
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