SPORTREVALIDATIE

In deel 1 van dit artikel (Sportgericht 3/2013) werd een totale patellapeesruptuur met de nodige medische achtergronden
beschreven. In dit vervolgartikel beschrijven wij het postoperatieve sportrevalidatietraject van een professionele basketballer.
Welke elementen uit de Rehaboom worden in het basketbal
gevraagd en moeten we dus doorlopen om de speler weer volledig te kunnen laten aansluiten in zijn reguliere training?

Volledige ruptuur van de patellapees
Case report (deel 2)
Leon Meijer & Hans Bult

De literatuur geeft geen eenduidig ant

Start

woord op de vraag wanneer een spor

We kunnen hier wel uit opmaken, dat

ter weer het veld op kan gaan na een

peesweefsel zes weken na operatief

ingrijpend sportletsel, zoals een rup

herstel weer zo goed als geconsoli

tuur van de patellapees. Via diverse
instellingen zijn wel protocollen1,2 ver

deerd is.4 Er kan dus gestart worden

krijgbaar, maar meestal zonder externe

ting. In welke mate de pees belastbaar

evidentie. De meeste ‘protocollen’, die

zal zijn is moeilijk te zeggen.4 Verschil

verkregen worden via de operateur,

lende factoren zijn hierop van invloed,

beperken zich tot een maand of drie,

zoals het type letsel, de operatieve me

zoals het protocol ‘Letsels van het

thode en niet te vergeten de attributies

steun- en

bewegingsapparaat’.4

Dit

met het opvoeren van de peesbelas

en contextuele factoren van de patiënt.

protocol formuleert het als volgt: ’De

Om inzage te krijgen in de belastbaar

duur van de genezing bedraagt zes

heid van de patiënt zal er ‘getest’ moe

weken en de duur van de arbeidson

ten worden. De belasting (omvang,

geschiktheid bedraagt drie maanden’.

intensiteit) die in deze beginfase kan

Voor de sportfysiotherapeut is dit heel

worden aangeboden zal met name af

erg summier, maar hier moeten we het

hangen van de mate van na-reactie bij

wel mee doen.

de patiënt. De mate van pijn, zwelling
en mobiliteit spelen een belangrijke

Casus

* In het eerdere artikel stond per abuis: ‘de
proffesioneel basketballer van 25 jaar’.
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Het betreft een 34-jarige basketballer die speelt vanaf zijn 9e en professional
werd op zijn 17e. Hij speelt op het hoogste landelijke niveau en heeft een
trainingsleeftijd van 25 jaar*. In het veld heeft hij met name functies als ‘small
forward’ en ‘power forward’. Zijn voornaamste kwaliteit is dat hij heel explosief
en atletisch speelt en makkelijk bij de ring komt. Hij denkt er aan om nog één
jaar te spelen en daarna aan de slag te gaan als trainer van een club. Basketbal
is zijn leven en hij wil dit ook na zijn actieve carrière voortzetten.
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rol. Zowel pijn als

fosfaatpool telkens

zwelling moeten

weer gevuld kan

per week progres

worden.

sief afnemen. De

Wij schatten de ge

mobiliteit moet

middelde bijdragen

gestaag toenemen,

van de drie ener

maar dit is meestal

giesystemen tijdens

gekoppeld aan

basketbalacties op

zwelling en pijn.

Tabel 1. Kenmerken van basketbal beschreven
door McInnes.5

De (sport)analyse

60% ATP-CP, 25%
anaeroob lactisch en 15% aeroob. Het
ATP-CP systeem is vooral actief bij

Alvorens te starten met het sportreva

Grondmotorische eigenschappen

prestatiebepalende acties die met snel

lidatietraject is het verstandig om eerst

De volgorde van belangrijkheid van

heid, acceleratie, deceleratie, explosi

inzicht te krijgen in de sport basketbal

de grondmotorische eigenschappen is

viteit en verandering van richting te

en in de sporter zelf. Welke specifieke

volgens ons: kracht, snelheid, coördi

maken hebben. Enkele voorbeelden:

grondmotorische eigenschappen vraagt

natie, uithoudingsvermogen en lenig

rebound, lay-up, jumpshot, shot bloc

de sport? Welke energieleverende sys

heid. Verschillende begeleiders kunnen

king, blocking out en holding position.

temen zijn dominant? Hoe wordt de

op een andere analyse uitkomen.

Het anaeroob lactische systeem speelt

wedstrijd gespeeld? Wat is de grootte

vooral een rol bij langer (10-20 se

van het speelveld? Wat is de spelpositie,

Energielevering

conden) durende maximale acties en

de functie en de achtergrond van deze

Basketbal kent vier kwarten van tien

inspanningen, zoals continue dribbe

sporter? Welke contextuele of persoon

minuten. Na het eerste en derde kwart

len, defensieve druk, offensieve druk

lijke factoren, zoals geslacht, leeftijd,

is er een minuut rust en tussen het

en herhaaldelijke rebounds met korte

medische historie, druk vanuit het team

tweede en derde kwart 15 minuten.

rustperioden.

of de coach etc. spelen een rol? Als deze

Een speelduur van 40 minuten gaat ge

variabelen helder zijn geformuleerd

paard met een flinke aerobe belasting,

Kracht en snelheid

kunnen we het sportrevalidatiepro

maar daarbij moet worden opgemerkt

Zoals hierboven aangegeven zien wij

gramma concreet gaan invullen.

dat spelers vaak worden gewisseld

kracht en snelheid als de twee belang

Wat is kenmerkend voor de sport

en vaak niet de volledige 40 minuten

rijkste grondmotorische eigenschap

basketbal? In tabel 1 staan een aan

spelen. Het spel wordt ook vaak on

pen. Op basis van praktijkervaring

tal karakteristieken uit de National

derbroken (bijvoorbeeld door ingrijpen

kunnen we al aannames maken voor

Basketball League (NBL) in Australië,

van een scheidrechter) of kent (rela

het uiteindelijk te behalen eindniveau

zoals beschreven door McInnes.5

tieve) rustmomenten, waardoor de

volgens de Rehaboom (zie figuur 1).
Binnen de lijn Kracht zal dit de trai
ningsvorm ‘plyometrie’ zijn en binnen
de lijn Snelheid de trainingsvorm ‘acyclische snelheid’ (in combinatie met
alactisch vermogen). Uiteraard kunnen
vanuit een andere analyse andere keu
zes worden gemaakt, afhankelijk van
het type speler, de contextuele factoren
en het type letsel.

Chronologische opbouw tot
‘Safe Return To Sport’
Sprongen en snelle verplaatsingen zijn
hoogintensieve activiteiten en komen
Tabel 2. Rehaboom analyse
formulier
basketbal.

in het basketbal veel voor.6 Het gaat
er meestal om zo hard mogelijk te ver
snellen, om vervolgens weer snel af te
remmen. Hiervoor is zowel snelkracht
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als explosieve kracht nodig.
In de opbouw van de lijn Kracht is in
deze casus het Kracht Revalidatie Sys
teem (KRS) als leidraad gebruikt.7,8 Dit
is een methode waarbij op basis van
het aantal correct uitgevoerde herha

Figuur 1.
Eindniveau
binnen de
Rehaboom
op basis van
de sportanalyse.

lingen gezocht wordt naar de juiste
trainingsbelasting. Pijn, coördinatie,
ritme, omvang en kilogrammen zijn
binnen dit systeem de beoordelingspa
rameters.
Om de methodische opbouw van de
revalidatie duidelijk te maken is deze
opgedeeld in zes fases.

Fase 1 (week 1 t/m 6)
Het postoperatieve beleid luidt: zes
weken onbelast mobiliseren in een
extensiekoker (met lock) met behulp
van twee elleboogkrukken om te
zorgen voor een goede peesconsolida
tie.1-3 De range of motion werd passief
geoefend, op geleide van pijn, met een
Continuous Passive Motion (CPM).4
Passief mobiliseren is in deze fase
toegestaan, onder andere om verkle
vingen tegen te gaan.1-3,14 Onbelast en
met de loopkoker af kan de kniefunctie
actief en geleid actief geoefend worden
in flexie/extensie richting.4 Er werd

dueel (in stappen van 20% van het

Door de bovenstaande mobilisatietech

niet ingezet op trainingsvervangende

lichaamsgewicht) opgebouwd, tot uit

nieken in combinatie met het belast

belasting.4

Er werd

arbeid, omdat de revalidatie zeker zes

eindelijk volledige

maanden zou gaan duren en het risico

veel aandacht geschonken aan het ver

anderingen tijdens het gaan – zal de

op overbelasting van de onderste ex

groten van de range of motion van het

patiënt de stabiliteit van zijn knie weer

tremiteit aanwezig was.

knie-, heup- en enkelgewricht. Dit gold

deels herwinnen. Vanuit de Rehaboom

gaan lopen – inclusief richtingsver

met name voor de flexie van de knie.

gedachte (zie figuur 1) hebben we het

Criteria voor de overgang naar fase 2

De protocollen streven ernaar om in

dan over ‘stabiliteit’ (vanuit de lijn

Het einde van de voorgeschreven zes

zes weken tijd naar 90° knieflexie toe

Kracht) en ‘imitatie’ (vanuit de lijn

werken.1,2

weken onbelast mobiliseren bete

te

De gebruikte mobilisatie

Snelheid).8,10 Imitatie is in dit geval

kende de overgang naar de actievere

technieken moeten voor de patiënt dus

oefenen van het ‘gaan’ op de plaats,

fase 2. Het bewaken van de reacti

ook thuis goed uit te voeren zijn. Wij

met aandacht voor een goede techniek.

viteit (zwelling, warmte, roodheid)

maakten gebruik van actieve flexiemo

De snelheid van bewegen ligt daarbij

van het operatiegebied en dus van de

bilisatie op een stoel, waarna passief

nog erg laag.

peesstructuur stond op de voorgrond.

werd nageduwd met het andere been.

De bewegingsuitslag kende nog geen

Op basis van onze ervaring hielden wij

Criteria voor de overgang naar fase 3

direct criterium, maar geschiedde op

een schema van drie keer per dag zes

Er wordt overgegaan naar fase 3 wan

geleide van de pijn.

herhalingen van > 15 seconden aan.

neer er

In de praktijksetting maakten we ge

– volledig belast kan worden gelopen

Fase 2 (week 7 t/m 12)

bruik van de hold-relaxmethode.9 Te

In fase 2 is de axiale belasting op het

vens is het litteken gemobiliseerd om

geopereerde been in zes weken gra

mogelijke verklevingen te voorkomen.
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zonder loophulpmiddelen;
– nagenoeg geen afwijkingen meer
zijn in het gangpatroon;

basketbal, waarin immers veel meer
herhalingen worden gemaakt. Wij zijn
echter van mening dat het, met name
na dit ingrijpende letsel, van groot
belang is om de mate van atrofie te
monitoren. De omvang van het bo
venbeen gemeten op 20 cm boven de
gewrichtsspleet was op dit moment
in de revalidatie links 51 cm en rechts
48,5 cm. Gedurende de revalidatie is
dit verschil verdwenen.
Coördinatieve vormen, zoals het
Tabel 3. Hoofdoefeningen die gebruikt werden in de 2e fase. De intensiteit van de hoofdoefeningen
was 4 series tussen de 13-20 herhalingen met een seriepauze van 60 seconden op basis van het
KRS 47. Van de gedane bij-oefeningen lag de intensiteit lager om niet een te grote omvang te krijgen.

staan op één been op verschillende
ondergronden, werden voortgezet en
uitgebreid, evenals de techniek van
loopvormen binnen het loop ABC

– een actieve flexie is van > 90°.

Criteria voor de overgang naar fase 4

op het niveau van aeroob vermogen

Er was nog steeds een duidelijk aan

Als criterium voor de overgang naar

(95-100% van de anaerobe drempel).

wezige hydrops, de VAS-score bij acti

fase 4 hanteerden wij het kunnen uit

Daarnaast werd de nadruk gelegd op

viteiten als wandelen, fietsen etc. was

voeren van 15 herhalingen bij de basic

tripplings, toe hops en skippings, met

30 en in ADL was deze 0.

squat met een belasting ter grootte

als verzwaring alle denkbare varia

van het lichaamsgewicht, zonder dat

ties: voorwaarts, zijwaarts, ogen dicht,

Fase 3 (week 13 t/m 19)

de knie hierop reageerde. Er zijn voor

etc.. Hierbij is het belangrijk dat de

De patiënt had aan het begin van deze

basketbal geen normwaarden bekend

gebruikte oefenvormen overeenkomst

fase een actieve flexie van 120°. Er

m.b.t. de vereiste hoeveelheid kracht/

vertonen met specifieke bewegingen

werd gestart met underloaded trai

vermogen in relatie tot het spelniveau.

binnen de beoefende sport (in dit ge

nen: een geleidelijke opbouw van het

Bij de overgang naar fase 4 was er

val het basketbal). In deze fase is ook

krachtuithoudingsvermogen, gericht

een ROM van minimaal 120° (welke

gestart met joggen, omdat 90% van

op verbetering van de actieve stabi

al was behaald) en een VAS score van

de ROM is behaald en verwacht werd

liteit en mobiliteit ten behoeve van

0 tijdens ADL en maximaal 30 tot 40

dat 80% van de kracht weer aanwezig

dagelijkse activiteiten als staan, zitten,

tijdens activiteiten / oefeningen zoals

zou zijn.2 Alles op geleide van de na-

uitgevoerd in fase 3.

reactie!

gaan,

etc.10

De hoofdoefeningen wer

den opgebouwd vanuit KRS 1 (gericht

In de lijn Uithoudingsvermogen

op het leren van oefenstof en vergroten

Fase 4 (week 20 t/m 24)

maakte het aerobe vermogen al snel

van de ROM) naar KRS 4 (zie tabel 3).

Vanaf week 20 maakten we in de

plaats voor de lactische capaciteit, het

De ROM van de knie was nu vol

lijn Kracht ruimte voor KRS 5 (8-12

geen een opbouw in intensiteit bete

doende om te kunnen trainen. Er

herhalingen) – zie tabel 4.8 Dit is een

kende. Deze training vond plaats met

kon gefocust worden op krachtuit

geleidelijke opbouw van de intensiteit,

en zonder bal, bijvoorbeeld het dribbe

houdingsvermogen in de lijn Kracht,

waarbij het aantal herhalingen afneemt

len van de bal op de plaats, gecombi

loopvormen (loop ABC) in de lijn

en de uitwendige belasting (kg) toe

neerd met een specifieke opdracht.

Snelheid en de aerobe capaciteit bin

neemt. De bijbehorende prikkelpara

nen de lijn Uithoudingsvermogen. De

meters zijn niet direct functioneel voor

loopscholing werd geleidelijk ingezet,
waarbij gestart werd met vormen in
voorwaartse richting en pas later in
achterwaartse en zijwaartse richting.11
Dit alles op geleide van goed gecoördi
neerd bewegen (oog van de meester).
Bij reacties zoals zwelling en ver
hoogde temperatuur werd de vorige
stap herhaald.

Tabel 4. Oefeningen
die gebruikt werden in
de 3e fase. Intensiteit
was 4 series, tussen
de 8-12 herhalingen
met een seriepauze
van 60 seconden op
basis van het KRS 5.
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Criteria voor de overgang naar fase 5

de vierde fase werden gehandhaafd,

Na ‘voldoende’ te hebben gerevali

maar werden uitgebreid met de clean

deerd in KRS 5 zijn de links/rechts

en de 1-benige squat.

verschillen in omvang verdwenen. Re
activiteit dient nu geen belemmering

Tussentijdse test

meer te zijn.

Na zes maanden zijn een Biodex me
ting (isokinesie), een serie hoptests en

Fase 5 (week 24 t/m 30)

een spronghoogtetest afgenomen. De

Fase 5 stond in het teken van het inten
siveren van de functionele oefeningen.
Van hypertrofie (KRS 5)

Tabel 5. Voorbeeld van een alactische capaciteitstraining waarbij er gewerkt werd van kort naar
lang.

resultaten zijn te lezen in tabel 7a en b.
Het was lastig om deze testgegevens
te interpreteren, omdat we

werd de stap gemaakt naar

geen referentiewaarden

(sub)maximaalkracht (KRS

hadden vanuit het verle

6: 7 tot 5 herhalingen). Dit

den. Waters et al.15 beschrij

is een volgende stap in de

ven een ‘power criterium’

opbouw van de intensi

van 85% links t.o.v. rechts

teit (minder herhalingen

voor zowel de isokinetische

en meer kilogrammen).
Ondanks dat dit niet functioneel is ten
aanzien van de hulpvraag, waarbij
juist snel kunnen bewegen van belang
is, zien wij dit als een voorwaarde voor

Tabel 6. Sprong ABC protocol in volgorde van
intensiviteit. Van 2-benige naar 1-benige sprongen. Later gecombineerd met richtingsveranderingen. Ze kennen alle een aeroobkarakter.
Intensiteit lag op 3 oefeningen, 3 series en 5 herhalingen (45 sprongen).

test als de sprongtests. Dit
geeft een voorzichtige indicatie of de
kracht ‘voldoende’ is om weer een stap
in het revalidatietraject te maken.
We concludeerden uit tabel 7a en b dat
er qua links/rechts balans nog een dui

verder herstel.
In deze casus waren we tevreden met

delijk verschil zat tussen de ‘algemene’

een links/rechts verschil van maxi
maal 5%.15,16

Biodex meting (zowel piekvermogen

het werp-ABC.6 Bij de sprongen was er
niet alleen aandacht voor de afzetfase

In de lijn Uithoudingsvermogen werd

nelere sprong- en hoptesten. Dit is

en de zweeffase, maar zeer zeker ook

getraind van lactische capaciteit naar

opvallend en de oorzaak is niet direct

voor de landingsfase, omdat juist dit

alactische capaciteit. Het gevolgde

duidelijk. We hebben gefocust op het

een risicofactor is voor ontwikkeling
van een jumpers knee.12,13 Er werd een

stappenplan is beschreven in tabel 5.

aangedane been, wellicht is de functio

Na het doorlopen van het element

nele coördinatie daardoor sterk verbe

try-out gedaan om te bepalen welke

maximaalkracht wordt in de lijn

terd. Ondanks deze meetinstrumenten

hoogte de patiënt kon halen. Als norm

Kracht het accent gelegd op de

blijft het lastig de mate van ‘safe return

waarden werden de spronghoogtes

snelkracht, later gevolgd door explo

to sport’ te objectiveren.

uit zijn verleden gebruikt. De opbouw

sieve kracht. De krachtoefeningen uit

Parallel aan de opbouw van het uit

In de lijn snelheid werd gestart met
het

sprong-ABC6

en vervolgens met

van het sprong ABC vond methodisch
en stapsgewijs plaats om de veiligheid
qua peesbelasting te waarborgen. Dit
geschiedde stapsgewijs: van kwali

als totaal vermogen) en de functio

houdingsvermogen zijn alle facetten
Tabel 7a. Overzicht van de hoptests en sprongtests (6 maanden post-ok). Limb symmetry
index (LSI=involved/uninvolved x100%).

van snelheid en kracht toepasbaar,
mits ze in het stroomdiagram van de
Rehaboom op dezelfde hoogte liggen.

tatief goede spron

Deze twee grondmoto

gen naar steeds meer

rische (basis)eigen

sprongen, van con

schappen beïnvloeden

centrisch naar excen

elkaar positief.11

trisch, van bodem- naar

Basketbal is een a-

dieptesprongen en van

cyclische sport. Een

horizontale naar verti

speler moet snel zijn,

cale sprongen (zie tabel

maar minder snel dan

6). De omvang was

bijvoorbeeld een 100

meestal vier oefeningen

of 200 meter sprinter.

(4 series x 8 herhalin

Binnen cyclische spor

gen + lonende pauze).6

ten kunnen maximale
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Tabel 7b. Overzicht van de
biodexmeting (6 maanden
post-ok). Limb symmetry
index (LSI=involved/uninvolved x100%).

snelheden voorkomen, maar deze wor

facetten samen te voegen, om zo op

den (door de beperkte afmetingen van

een natuurlijke wijze steeds sportspeci

De uiteindelijke ‘Safe Return
To Sport’

het speelveld) in het basketbalspel zel

fieker te gaan trainen. Op deze manier

Na negen maanden was er weer een

den of nooit gehaald. De parameters

maakt de sporter progressieve stappen

evaluatief moment met behulp van

van het ingezette element a-cyclische

richting ‘Safe Return To Sport’. Deze

Biodex, hoptests en spongtests. Alle

snelheid zijn vermeld in

LSI-waarden lagen boven

tabel 8.

de 85%, wat wij een goed
resultaat vonden.15

Criteria voor overgang
naar fase 6

Om het weefsel gradueel

Om over te kunnen naar

wij het stroomschema op

fase 6, waarin we steeds

van algemeen naar speci

meer ‘on the field’ activi

fiek. Dit waarborgt naar

teiten gaan doen, hante
ren wij deze criteria:

meer te belasten bouwden

onze mening de trans

Tabel 8. Kenmerken van a-cyclische snelheid volgens de Rehaboom.

fer naar het benodigde

– een LSI (Limb Symme

sportniveau. Uiteindelijk

try Index) van mini

zullen dergelijke trainin

maal 85% op zowel de

gen moeten leiden tot een

Biodex, de hoptests als

agility training, waar

de sprongtest;

bij er prestaties worden

– de knie mag geen reac
ties meer geven in de
zin van zwelling, pijn of mobiliteits
beperkingen.

gevraagd onder reeds
Tabel 9. Voorbeeld van een complexe training binnen het basketbal. Snelheid van de sprintdribbel
is gebaseerd op 95% van het personal best (in
tijd) op dit looptraject.

bestaande vermoeidheid.
Dit is de laatste stap (try-out) voordat
er weer begonnen kan worden met
invalbeurten c.q. wedstrijden. De ge

Fase 6 – ‘Safe return to sport’
(week 31 t/m 36)

trainingsvormen zijn van grote waarde.

vermoeid is de kans op blessures ook

In deze fase wordt gewerkt naar steeds

Binnenkort moet de sporter immers

toeneemt. Door dit daadwerkelijk te

complexere trainingsvormen, passend

weer zware trainingen, invalbeurten en

trainen ontstaat wellicht een afname

bij de sport. Van cyclische belasting

wedstrijden goed kunnen doorstaan.

van die kans.

werd uiteindelijk overgegaan naar a-

Om alle trainingsaspecten te com

Na negen maanden voegde de sporter

cyclische oefenstof. Denk hierbij aan

bineren werd er gebruik gemaakt

zich weer bij zijn oude team. In eerste

variatie in richting (wenden, keren,

van complex training.8 Hoewel deze

instantie trainde hij alleen mee, omdat

draaien, stoppen, accelereren), snelheid

fysiologisch gezien gericht is op het

hij nog wedstrijdritme miste. Dit wed

met en zonder basketbal en op geluids

bereiken van ‘post activation potenti

strijdritme deed hij op in het tweede

signalen. Zoals al eerder is besproken is

ation’ (PAP) was ons doel binnen dit

team. Om het oude niveau weer te

basketbal een snelheids- en krachtsport

specifieke revalidatietraject slechts het

halen zullen alle mogelijk factoren

en dus werd er steeds meer nadruk ge

combineren van verschillende oefe

(wedstrijdritme, fysiek, mentaal) weer

legd op snelheid en dan met name over

ningen. Een dergelijke combinatie- of

optimaal moeten samenwerken en dat

korte afstanden. Bijvoorbeeld sprints

complextraining binnen de basketbal

zal tijd nodig hebben.

variërend van lang (20 m) naar kort (5

sport kan er uitzien zoals in tabel 9.

Op de vraag of een speler uiteindelijk

m). Er werd getracht diverse trainings

dachte hierachter is, dat als een sporter

zijn oude niveau weer haalt is volgens
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ons geen antwoord te geven. Hiervoor
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Tijdpaden
In dit revalidatietraject zijn verschil
lende protocollen1-3 gebruikt, maar de
tijdpaden die daarin werden aangege
ven zijn om diverse redenen niet ge
haald. O.a. zwelling, ‘quadriceps avoi
dance gait’ (afwijkend gangpatroon)
en angst speelden een zeer prominente
rol en lieten zich niet altijd direct
sturen. De meeste protocollen geven
een tijdpad aan tussen de zes en acht
maanden totdat er weer een contact
sport beoefend kan worden. Het is dus
een reële gedachte om vanaf zes maan
den te starten met de eerste basketbal
trainingen. Vanuit het buitenland zijn
versnelde protocollen bekend, maar
wij kiezen daar niet voor.

Conclusie
Wij concluderen dat dit soort letsels
vrijwel niet op te hangen zijn aan een
specifiek protocol en dat we de patiënt
daarom moeten behandelen/revalide
ren op basis van trial en error, gezond
verstand, een gedegen klinische rede
natie tijdens alle stappen in het proces
en kennis over pathologie, fysiologie
en herstelprocessen. De professionele
structuur binnen het Sportmedisch
Centrum van het UMCG (multidis
ciplinaire zorg) heeft er mede voor
gezorgd dat dit traject voorspoedig is
doorlopen. Korte lijntjes met zowel de
sportarts als de operateur speelden in
dit traject een belangrijke rol, evenals
de contacten met de clubfysiothera
peut en trainer/coach in de fase van
‘Safe Return To Sport’.

48

S p o r t g e r i c h t n r. 6 / 2 0 1 3 – j a a r g a n g 6 7

for evaluating hop performance in patients with
an ACL injury and patients who have undergone ACL reconstruction. Knee Surgery, Sports
Traumatology, Arthroscopy, 14 (8), 778-788.

Over de auteurs

Leon Meijer is werkzaam als sportfysiotherapeut binnen het Universitair
Sportmedisch Centrum UMCG te
Groningen. Momenteel is hij bezig met
de thesisfase van de Master Physical
Therapy in Sports (MPTS) van Avans+
en het NPi.
E-mail: l.t.b.meijer@umcg.nl
Hans Bult is (sport)fysiotherapeut en
werkt als cursusleider bij het Nederlands Paramedisch Instituut. Daarnaast
is hij opleidingscoördinator van de
Master Physical Therapy in Sports
(MPTS) van Avans+ en het NPi.

