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PRAKTIJK: VERZORGING bij knietrauma (blz 227-232) 

 

Bij ongeluk tijdens sporten (eerste hulp) 

 

1. Vragen wat er gebeurd is en waar het pijn doet; 

• De sporter geeft bijv. aan dat het in zijn knieholte pijn doet. 

 

2. Eerst koelen (dmv ijs/coldpack, nooit direct op huid); 

• 10-15 minuten totdat vasoconstictie over gaat in vasodilatatie. Dat wil zeggen dat de vaten 

wennen aan de kou en zich niet meer samentrekken, waardoor het koelen geen zin meer 

heeft. 

 

• Coldpack/ijs fixeren d.m.v. handdoek, driekante doek, zwachteltje. 

 

3. Optillen/vervoeren; 

• Slachtoffer armen laten kruisen, goede been buigen en schrap zetten, zijn armen pakken 

met beide handen, tellen door 3 en omhoog tillen (Rautek-greep, zie blz 177 van Aarts en 

Schermerhoorn).   

 

• Aan goede zijde gaan staan, met elkaar afspreken dat er tot 3 geteld wordt en dan bij 3 de 

persoon een tikje in knieholte geven en zo “doorhuppen”.  

 

4. Drukverband aanleggen;  

• Beginnen met circulaire synthetische watten laag ter verdeling van druk, daarna ideaal-

windsel of cohesive windsel (alleen circulair). 2cm boven en onder vrij laten van de watten.  

 

5. Adviseren de huisarts te bezoeken; 

• Deze zorgt voor de verwijzing naar evt. de fysiotherapeut. 

 

Leidraad hierbij is de ICE regel: Immobilisatie (niet belasten/ bewegen) Compressie (drukverband) 

Elevatie (been omhoog). Tezamen staat ICE voor: ijs/koelen. 

 

Preventief tapen 

Na een herstelperiode kan je PREVENTIEF gaan tapen.  

 

1. Sportspecifieke (blessure specifieke) anamnese (blz 204); Wat is er gebeurd, welke eerste hulp is 

er gedaan, bij een dokter geweest, diagnose, welke behandeling, hoe gaat het herstel, hoe gaat 

het nu (werk je?), heb je al gesport, mag je weer sporten? 

 

2. Sportspecifieke (blessure specifieke) inspectie (= alléén kijken); 

 

3. Functietesten (uitsluiten of iemand nog niet goed hersteld is), in de knie is endorotatie, exorotatie, 

flexie en extensie mogelijk:  

a) Actief onbelast 

b) Passief onbelast 

c) Actief met tegendruk (weerstand) 

d) Actief belast 

 

4. Tapen. 
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Functietest knie, pagina 228/229 

Tijdens de functietesten, ook goed op gezicht van persoon letten! 

Altijd eerste de gezonde voet testen. 

 

Uitgangshouding: zit op de rand van de bank, vuist tussen de knieën 

 

Aktief, onbelast endorotatie knie (tenen omhoog, tenen naar binnen draaien) 

   exorotatie knie (tenen omhoog, tenen naar buiten draaien) 

 

Uitgangshouding: ruglig op de bank 

 

Aktief, onbelast flexie knie (knie buigen en hiel naar bil brengen, hiel mag van de bank af) 

extensie knie (knie zo ver mogelijk strekken, terwijl been gestrekt is). 

Dat wil zeggen: knieholte “in de bank drukken”zodat de hiel van de bank af 

komt. De afstand hiel/bank geeft aan in hoeverre de knie in extensie kan. 

 

Passief, onbelast flexie knie, waarbij de ene hand de knie steunt (net boven knieschijf) en de 

andere hand de enkel naar de bil beweegt. 

  

extensie knie, waarbij je de ene hand in de knie holte zet en met de andere 

hand de enkel naar boven beweegt.  

 

Hyperextensie kan je bepalen door je hand  niet in de knieholte te leggen, maar 

net boven de knieschijf. Enkel weer omhoog bewegen. 

 

 endorotatie knie, hou hierbij de knie in 90 graden, hand net boven knieschijf, 

en beweeg de voet naar binnen (!). 

 

 exorotatie knie, tegenovergesteld aan vorige beweging, hou de knie in 90 

graden, hand net boven knieschijf, en beweeg de voet naar buiten (!). 

 

mediale band (valgus): gestrekt been. Linkerhand aan buitenzijde van het 

rechterbeen iets boven de knie plaatsen, het onderbeen met rechterhand naar 

buiten trekken. In spiegelbeeld aan andere been uitvoeten.  

 

 laterale band (varus): ook met gestrekt been. Nu het rechter been laten 

afspreiden. Tussen been en tafel in gaan staan. Rechterhand aan de 

binnenzijde iets boven knie plaatsen met het de linkerhand het onderbeen 

naar binnen bewegen. In spiegelbeeld aan andere been uitvoeten. 

 

kruisbanden (schuiflade): plaatst het been in 90 graden , ga op de voet zitten, 

plaatst beide handen aan weerszijden van het kniegewricht waarbij de duimen 

voor de condylen van het femur rusten. De wijsvingers langs het bovenbeen 

leggen en de rest van de vingers in de knieholte plaatsen (pistoolgreep).  

 

Trek nu met de vingers het onderbeen naar voren (voorste kruisband) en 

drukt met de handpalmen het onderbeen naar achteren (achterste kruisband). 

 

Uitgangshouding: zit op de rand van de bank, knie in 90 graden 

 

Aktief, weerstand flexie knie (persoon been verder laten buigen, aan enkel trekken) 

   extensie knie (persoon laten strekken, tegen enkel drukken) 
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endorotatie knie (tenen omhoog, naar binnen draaien, dit tegen houden) 

   exorotatie knie (tenen omhoog, naar buiten draaien, dit tegen houden) 

 

Uitgangshouding: op vloer staan 

 

Aktief belast  flexie:  de sporter door de knieën laten zakken 

extensie: de Sporter naar achter laten huppen (knie komt in hyperextensie) 

 

endorotatie:  één voet naar voren plaatsen, knie buigen, voet naar binnen, 

alles boven de knie naar buiten draaien. 

 

exorotatie: net andersom! één voet naar voren plaatsen, knie buigen, voet 

naar buiten, alles boven de knie naar binnen draaien. 

 

Tape (hyperextensie beperking): 

Rolletje onder de hiel leggen tijdens tapen. 

 

1. Anker aanleggen halverwege kuit en op dezelfde afstand op bovenbeen en knieholte afdekken met 

een gaasje; 

2. 3 lagen tape aanbrengen, waarbij mediaal aan de voorkant start, achter in de knieholte kruist en 

mediaal voor weer eindigt (van distaal naar proximaal), hou rekening met 2/3
e
 overlap (in 

knieholte niet!); 

3. Boven en onder weer 2 ankers aanbrengen, ter fixatie. 

 

Fixatie: 

1. Afdekken met fixatie bandage (daarbij de gehele tape bedekken). 

 

Voordat de sporter gaat beginnen: 

1. tijdens de warming up de tape testen (veldtesten). 

 

Na het sporten:  

1. tape verwijderen. 


