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ABSTRACT 
 
Ondanks de implementering van verschillende blessurepreventieve 
programma’s is het aantal spierblessures in het voetbal niet gedaald. 
Het monitoren van fysieke belasting kan bijdragen aan een betere 
follow-up van de spelers in het kader van blessurepreventie. Een U-
vormige relatie tussen fysieke belasting en overbelastingsblessures 
geeft weer dat zowel onder- als overtraining een verhoogd 
blessurerisico met zich meebrengen. Daarbij worden ook pieken in 
fysieke belasting best vermeden. Deze informatie kan nieuwe 
inzichten alsook praktische toepassingen bieden voor het 
periodiseren en monitoren van fysieke belasting. 
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1. Blessures in het voetbal 
Blessures vormen een belangrijk 
probleem binnen het professionele 
voetbal. Een speler loopt gemiddeld 
twee blessures per seizoen op, wat 
neerkomt op een gemiddelde van 50 
blessures per seizoen voor een team 
van 25 spelers [1]. Eén derde van deze 
blessures is een spierblessure [2]. Een 
vergelijkbare blessure-incidentie 
werd vastgesteld voor het 
amateurvoetbal in vergelijking met 
professionele spelers [3]. 
   
Een blessure ontstaat door het 
(ongelukkig) samenspel van 
intrinsieke risicofactoren, externe 
risicofactoren en een uitlokkende 
gebeurtenis [4]. Een spierblessure 
wordt daarbij vaak beschouwd als 
een overbelastingblessure [5]. De 
overbelasting is het gevolg van een 
disbalans, op korte of lange termijn, 
tussen de belastbaarheid (i.e., wat kan 
het lichaam van de speler aan?) en de 
belasting (i.e., wat voert de speler 
uit?). 
   
Een hamstringblessure bij sprinters 
als voorbeeld: dit letsel kan ontstaan 
door een combinatie van intrinsieke 
risicofactoren (e.g., een eerdere 
hamstringblessure, een tekort aan 
flexibiliteit, een zwakke hamstring 
kracht) en fysieke overbelasting (e.g., 
overmatig lopen aan hoge snelheid 
tijdens één of meerdere 
trainingssessies met onvoldoende 
hersteltijd) [5]. 
  
Binnen het voetbal komen de meeste 
hamstringblessures (80%) voor 

tijdens sprints [6]. Overmatig lopen 
aan hoge snelheid op korte (i.e., een 
wedstrijd) en langere termijn (i.e., een 
trainingsweek of -weken) is daarbij 
een belangrijke risicofactor [5]. 
 

2. Blessurepreventie 
Tot op heden lag de focus van het 
wetenschappelijk onderzoek 
voornamelijk op de invloed van 
intrinsieke risicofactoren zoals 
eerdere blessures, leeftijd, flexibiliteit 
en hamstring kracht [7]. 
Blessurepreventieve programma’s 
werden geïntroduceerd en richtten 
zich specifiek op deze intrinsieke 
risicofactoren. Een voorbeeld is de 
FIFA 11+, vrij toegankelijk op 
http://f-marc.com/11plus/home/. 
Dit blessurepreventief 
oefenprogramma werd ontwikkeld 
door het medisch onderzoekscentrum 
van de FIFA (F-MARC) om blessures 
te verminderen bij spelers vanaf 14 
jaar. De nordic hamstring oefening 
maakt deel uit van dit programma 
(Figuur 1). Deze excentrische 
spieroefening is specifiek gericht op 
de hamstrings [8]. 

 
Figuur 1: De uitvoering van de 
nordic hamstring oefening [8]. 

   

http://f-marc.com/11plus/home/
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Ondanks de implementatie van deze 
blessurepreventieve programma’s is 
er in de voorbije jaren nauwelijks of 
geen daling van het aantal 
spierblessures vastgesteld in het 
professionele voetbal [9]. Hamstring-
blessures zijn zelfs met 4% 
toegenomen [10]. 
   
Deze toename zou het gevolg kunnen 
zijn van de beperkte therapietrouw 
bij professionele voetbalspelers [11]. 
Ook de fysieke belasting is een 
belangrijke factor volgens de leden 
van de medische staf bij verschillende 
clubs [11]. In het kader van 
blessurepreventie kan het monitoren 
van fysieke belasting een bruikbare 
tool zijn [9, 10]. 
   
3. Het monitoren van fysieke 
belasting 
Monitoren is het kwantificeren van 
fysieke belasting tijdens training en 
wedstrijden [12]. Door middel van 
monitoring kunnen de opgelegde 
fysieke belasting en daarbij horende 
trainingsadaptaties geëvalueerd 
worden. Op basis hiervan kan de 
fysieke belasting, indien nodig, 
aangepast worden met als doel de 
trainingsadaptaties te maximaliseren 
en het blessurerisico te verlagen [13]. 
Bij het kwantificeren van de fysieke 
belasting onderscheidt men de 
externe en de interne belasting [14]. De 
externe belasting zijn de 
locomotorische activiteiten 
uitgevoerd door spelers, en meestal 
opgelegd door de coach. Deze fysieke 
belasting kan gemeten worden door 
middel van lokale (LPS) of globale 
(GPS) positiesystemen, video-

tracking en versnellingsmeters. 
Indicatoren van externe belasting zijn 
onder meer de afgelegde afstand, de 
afgelegde afstand in bepaalde 
snelheidszones en het aantal 
versnellingen. 
   
De externe belasting veroorzaakt een 
fysiologische respons in het lichaam 
van de speler, ook de ‘interne 
belasting’ genoemd. Eénzelfde 
externe belasting voor twee spelers 
kan een heel verschillende interne 
belasting veroorzaken. Deze 
verschillende respons is het gevolg 
van de individuele karakteristieken 
van beide spelers. Voorbeelden van 
individuele eigenschappen zijn onder 
meer de leeftijd, de fysieke fitheid en 
de trainings- en blessuregeschiedenis. 
De interne belasting kan gemeten 
worden door onder andere een 
hartslagmeter, lactaatmetingen, de 
ervaren maat van inspanning (RPE) 
en trainingsbelasting (i.e., RPE 
vermenigvuldigd met de duur van de 
training of wedstrijd) [12].   
 
De interne belasting zorgt voor de 
uiteindelijke trainingsuitkomst. Dit 
resultaat kan positief (e.g., een 
toename in fysieke fitheid), neutraal 
(e.g., het behoud van de fysieke 
fitheid) of negatief zijn (e.g., een 
afname van fysieke fitheid, ziekte of 
een blessure). Bij de evaluatie van het 
trainingsproces is het belangrijk om 
de trainingsuitkomst steeds te 
relateren aan de uitgevoerde fysieke 
belasting.  
 

4. Fysieke belasting en 
overbelastingsblessures 
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De relatie tussen fysieke belasting en 
overbelastingsblessures is reeds 
meermaals onderzocht in 
verschillende teamsporten. Lopen 
aan hoge snelheid is gelinkt aan 
musculoskeletale letsels in het 
professionele Australian football [15]. 
Ook de cumulatieve belasting over 
meerdere dagen en weken hangt 
samen met overbelastingsblessures in 
Australian football [16, 17], cricket [18, 19] 
en rugby [20-22]. Uit de resultaten van 
deze onderzoeken treedt duidelijk 
naar voren dat een hogere fysieke 
belasting meer blessures veroorzaakt. 
Het verband tussen een hogere 
fysieke belasting en een toename van 
het blessurerisico aanhalen, is een 
open deur intrappen. Deze relatie is 
algemeen bekend bij coaches. 
 

5. De U-vormige relatie 
Echter, ook een tekort aan fysieke 
belasting kan een risicofactor voor 
blessures zijn. In een studie bij 
Australian football spelers werd een 
hoger blessurerisico gevonden voor 
de groep spelers met een lagere 
fysieke belasting ten opzichte van de 
groep spelers met een hogere 
belasting [23]. In een review van 
Gamble werd reeds gesuggereerd dat 
onvoldoende fysieke belasting ook 
een risicofactor voor blessures kan 
zijn [24]. De fysieke belasting verlagen 
om blessures te voorkomen is dus 
niet zomaar de oplossing. Een tekort 
aan trainingssessies of wedstrijden 
kan ervoor zorgen dat een speler niet 
klaar is voor de gevraagde fysieke 
belasting. Dit kan zowel op korte 
termijn, tijdens een training of 
wedstrijd, als op lange termijn bij de 

verhoging van de fysieke belasting 
tijdens een trainingskamp of een 
drukke  wedstrijdkalender. Een 
theoretisch U-vormige grafiek werd 
voorgesteld om de relatie tussen 
fysieke belasting en blessurerisico 
weer te geven (Figuur 2). Deze 
grafiek geeft weer dat zowel een te 
lage als een te hoge fysieke belasting 
de kans op overbelastingsblessures 
kunnen verhogen. Deze U-vormige 
relatie werd bij cricketspelers 
gevonden [25] alsook in het rugby [26]. 
 

 
Figuur 2: De theoretische U-vormige 
relatie tussen blessurerisico en 
fysieke belasting [24]. 
 

6. Het ‘acute:chronic workload ratio’ 
Naast de focus op de U-vormige 
relatie, is er momenteel ook aandacht 
voor de relatie tussen de opbouw van 
fysieke belasting binnen trainings- en 
wedstrijdprogramma’s enerzijds en 
blessures anderzijds. Verschillende 
onderzoeken hebben aangetoond dat 
pieken in fysieke belasting voor een 
verhoogd blessurerisico kunnen 
zorgen [27-29]. Deze pieken worden 
weergegeven door middel van het 
‘acute:chronic workload ratio’ (A:C 
ratio) [30, 31].  
 
Het A:C ratio wordt berekend op 
basis van de gemiddelde fysieke 
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weekbelasting van de meest recente 
week (i.e., de acute fysieke belasting) 
ten opzichte van het rollend 
gemiddelde van de fysieke belasting 
over de 4 voorbije weken (i.e., de 
chronische belasting). De acute 
fysieke belasting (1-week 
gemiddelde) wordt relatief uitgezet 
over de chronische fysieke belasting 
(4-weken gemiddelde) om het ratio 
weer te geven. Wanneer het A:C ratio 
hoger is dan 100%, duidt dit aan dat 
de speler tijdens de meest recente 7 
dagen gemiddeld meer arbeid heeft 
uitgevoerd dan de laatste 28 dagen. Is 
het percentage lager dan 100%, dan 
heeft de speler gemiddeld minder 
fysieke belasting ondergaan. 
Voor hogere ratio’s (i.e., ~150%) 
werden hogere blessurerisico’s 
gevonden in zowel cricket [27] als 
rugby [28, 29]. 
 
Om de fysieke belasting te 
kwantificeren werden zowel 
indicatoren voor externe (i.e., 
afgelegde afstand), als interne (i.e., 
trainingsbelasting) fysieke belasting 
gebruikt. Op basis van deze 
onderzoeken blijkt niet zozeer een 
hoge fysieke belasting het probleem 
te zijn, maar wel de manier waarop je 
tot een hoge fysieke belasting komt: 
met of zonder pieken in belasting. 
 
 

7. Praktische toepassing in het 
voetbal: een overvolle 
wedstrijdkalender, wisselspelers, 
coachwissels en keuze van 
oefenvormen 
Op basis van deze inzichten zouden 
pieken in fysieke belasting ook een 

rol kunnen spelen bij het probleem 
van een overvolle wedstrijdkalender 
in het professionele voetbal. Het 
spelen van twee wedstrijden binnen 
een week brengt een verhoogd risico 
op spierblessures met zich mee [32, 33]. 
Een tekort aan hersteltijd tussen 
wedstrijden zou de voornaamste 
reden zijn.  
Echter, deze studies geven slechts een 
beknopt overzicht van de fysieke 
belasting tijdens deze periode. 
Verhoudingen van acute ten opzichte 
van chronische fysieke belasting 
worden in rekening genomen. In 
rugby werd gevonden dat niet zozeer 
de hersteltijd tussen wedstrijden, 
maar wel het A:C ratio voorspellend 
was voor het blessurerisico [29]. 
Daarbij werd zelfs geopperd dat een 
hoge chronische belasting een 
beschermend effect zou kunnen 
hebben, vanwege de relatief kleinere 
stijging in het A:C ratio bij een acute 
stijging van de fysieke belasting. Dit 
zou kunnen betekenen dat er in 
aanloop naar een drukke 
wedstrijdperiode geleidelijk aan meer 
getraind moet worden om de spelers 
voor te bereiden op de fysieke 
belasting die komen zal.  
 
Het A:C ratio werpt ook een ander 
licht op de fysieke belasting van 
wisselspelers. Onderzoek in de 
Engelse Premier League heeft 
aangetoond dat wisselspelers 
gedurende een seizoen significant 
minder afstand aan hoge snelheid 
afleggen dan hun collega’s die 
hoofdzakelijk basisspeler zijn [34]. Het 
spelen, of niet spelen, van 
wedstrijden is de voornaamste reden 
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voor het verschil in dit type fysieke 
belasting. Het lopen aan hoge 
snelheid is, zoals eerder vermeld, ook 
een risicofactor voor 
musculoskeletale letsels [15]. Wanneer 
een wisselspeler plots een basisspeler 
wordt, bijvoorbeeld in het geval van 
een contactblessure bij een andere 
speler, betekent dit een plotse stijging 
in het A:C ratio. Deze speler heeft op 
zijn beurt een verhoogd risico om een 
overbelastingsblessure op te lopen. In 
de praktijk houdt dit in dat 
wisselspelers een gelijkaardige 
fysieke belasting nodig hebben om 
pieken in fysieke belasting te 
voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld 
door regelmatig wedstrijden met het 
reserveteam te spelen, of voldoende 
afstand aan hoge snelheid af te 
leggen tijdens trainingen.  
 
Volgens Ekstrand hebben 
hoofdcoaches en fysieke trainers 
meer invloed op blessures dan 
dokters of fysiotherapeuten [35]. Deze 
bevinding is gebaseerd op data uit de 
UEFA injury study database. Het 
aantal blessures blijkt dikwijls toe te 
nemen na een wissel van de 
hoofdcoach, al dan niet samen met de 
fysiek trainer. Vanuit het oogpunt 
van het A:C ratio zou dit als volgt 
verklaard kunnen worden. De 
hoofdcoach en fysiek trainer worden 
ontslagen na tegenvallende 
resultaten. Onder deze hoofdcoach 
stonden vaak kleine partijen op het 
trainingsprogramma. Grote 
partijspelen kwamen minder vaak 
aan bod. De nieuwe hoofdcoach 
besteedt op zijn beurt meer aandacht 
aan grote partijspelen. Door de focus 

op grote partijspelen kan er een piek 
in fysieke belasting ontstaan. De 
musculoskeletale belasting is 
namelijk heel verschillend in grote 
partijspelen in vergelijking met kleine 
partijspelen, met name meer 
afgelegde afstand aan hoge snelheid. 
De piek in dit type fysieke belasting 
zorgt voor een verhoogd risico op 
overbelastingsblessures.  
 
Dit heeft ook gevolgen voor de keuze 
en periodisatie van oefenvormen 
tijdens de voorbereiding en doorheen 
het voetbalseizoen. Zo worden tijdens 
grotere partijspelen (i.e., 10v10 en 
11v11) heel wat meer sprints en 
afstand aan hoge snelheid afgelegd in 
vergelijking met kleine partijspelen 
[36]. Figuur 3 toont verschillen tussen 
oefenvormen op basis van eigen GPS-
metingen bij AZ Alkmaar. 
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Figuur 3: Verschillen in afstand 
afgelegd aan hoge snelheid (>20 
km/u) per minuut. 
 
In kleine partijspelen komen meer 
versnellingen voor [37], alsook 
voetbalacties zoals dribbels, passes, 
tackles en schieten op doel [36]. De 
gemiddelde hartslag is hoger in 
kleine partijen [38]. RPE geeft zowel 
hogere, gelijkaardige als lagere 
waarden aan voor  grote partijspelen 
in vergelijking met kleine 
partijspelen [38-40]. Deze verschillen in 
het type fysieke belasting tonen het 
belang aan van het periodiseren van 
de fysieke belasting om blessures te 
voorkomen. Het monitoren van 
verschillende types fysieke belasting 
toont zijn meerwaarde in het 
evalueren en eventueel aanpassen 
van de trainingsperiodisatie in het 
kader van blessurepreventie. 
Afhankelijk van de (financiële) 
mogelijkheden van clubs kan dit met 
behulp van meer geavanceerde 
systemen zoals GPS- en 
hartslagmeting tot goedkopere maar 

bruikbare en nuttige middelen zoals 
RPE en duur van trainingssessies en 
type oefenvormen. 

 

8. Conclusie 
De meest recente bevindingen in de 
wetenschappelijke literatuur geven 
aan dat zowel een tekort als een 
teveel aan fysieke belasting de 
oorzaak van overbelastingsblessures 
kunnen zijn. Bijkomend zorgen 
plotse pieken in fysieke belasting 
voor een verhoogd blessurerisico. 
Het periodiseren en monitoren van 
fysieke belasting kunnen helpen bij 
het voorkomen van onder- en 
overbelasting in het kader van 
blessurepreventie. 
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