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Sportongevallen 

Trauma Uitleg Symptomen Behandeling Sporter 

Contusie Verzwikking of kneuzing 

van spier of gewricht 

Scherpe, kortstondige pijn, 

evt. zwelling 

ICE Bij geringe contusie met 

bandage doorspelen. 

Distorsie Overrekken banden/kapsel 

van het gewricht 

Gehele of gedeeltelijk 

ruptuur van de banden; 

Pijn, zwelling, 

verminderde functie en 

instabiliteit 

ICE Niet doorspelen. 

Luxatie Gewricht in abnormale 

stand, kop en kom steken 

niet meer in elkaar. 

Gewrichtsbanden/kapsel 

kunnen gescheurd zijn. 

Onbeweeglijk gewricht. 

Zeer zware pijn, evt 

bewustloosheid, zwelling, 

standsverandering vh 

gewricht. 

ICE Niet zelf terugzetten, niet 

doorspelen. 

Subluxatie Gewrichtsvlakken hebben 

nog gedeeltelijk contact. 

Zie boven Zie boven Zie boven 
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Trauma Uitleg Symptomen Behandeling 

Tendinogene traumata Scheuren pees  Sporter hoort scheurden of 

knappend geluid. 

Stekende pijn, bewegingsbeperking 

plantairflexie en zwelling. 

Totaalruptuur zichtbaar  dmv 

bobbel. 

ICE 

Drukverband 

Hoogleggen 

Ziekenhuis 

Teno-periostale traumata 

(TPT) 

Scheuren pees bij aanhechting bot. Zie boven Zie boven 

Musculaire traumata Spiercontusie (lichtse vorm). 

Stomp op spier, inwerkend geweld. 

Zwelling 

Pijn 

Lichte vorm bewegingsbeperking. 

Zie boven 

Fasciescheuring 

Stomp, inwerkend geweld. 

Soms hoorbaar. 

Spier stulpt naar buiten; pijn, 

funtieverlies, zwelling t.g.v. 

haematoom. Uitstulping is palpabel. 

Ruptuur (partieel of geheel) Typisch, stekende pijn. Soms 

zichtbaar onderbreking contouren 

spier. Zwelling, functieverlies. Kan 

spiergroep niet belasten. 

Teno-musculaire traumata Rupturen in de overgang van de 

spier/pees 

Zie boven Zie boven 

Bandlaesies Scheuren, rekken gewrichtsbanden 

door 

Ongelukkige bewegingen of 

inwerkend geweld. 

Pijn in rust en bewegingen 

Zwelling tgv haematoom, 

verkleuring, instabiliteit 

Zie boven 

Meniscuslaesie Beschadiging knie evt met 

kruisbanden 

Pijn ter hoogt van gewrichtsspleet of 

knieholte, zwelling door vocht, evt 

op slot knie 

Zie boven en ziekenhuis 
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Sportletsel 

Ontstaan door overbelasting of verkeerd functiegebruik. 

Trauma Uitleg Symtomen Behandeling Voorkomende plaatsen 

Tendinitis Onsteking aan de pezen Zwelling 

Roodheid in de omgeving 

vh letsel 

Warmte 

Verminderde 

beweeglijkheid 

Constateren 

Koelen 

Niet doen 

Doorverwijzen 

Achillespees, caput longum 

biceps brachii, strekpezen vd 

pols. 

Epicondylitis Onsteking overgang 

spier/pees op borvlies 

Zie boven Zie boven Extensoren en 

flexorenaanhechting 

Tennis/speerwerperselleboog 

Periostitis Overbelasting 

aanhechtingen periost 

onderbeen doro bv 

verkeerd schoeisel 

Zie boven Zie boven  

Bursitis Onsteking slijmbeurzen Zie boven Zie boven Schoudergewricht 

(werpersarm), elleboog, 

(werksters)knie enkel en 

achillespees 

Myositis ossificans Ontstaat na niet goed 

verzorgen van intra 

musculaire bloeding, er 

ontstaat verbening 

verbindweefsel vd spier 

Zie boven Zie boven  

Vermoeidshiedsfractuur Langdurige belasting en 

materiaalmoeheid 

Behandelen als fractuur Behandelen als fractuur Middenvoetsbeentjes 

(wandelaars), fibula, tibia, 

calcaneus en metatarsus 

Osgood-

Schlattersyndroom 

Vrnl. Bij kinderen in de 

groei. 

Aanhechtingsplaatsen vd 

m. quadriceps femoris op 

de tibia rakkat overbelast. 

Bot komt los: 

Grote, rode, 

warmaanvoelende 

knobbel, bij druk zeer 

gevoelig. 

Rust  


