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PRAKTIJK: VERZORGING kuit (blz 237-241) 

 

Deze les wordt de kuit m. triceps surae behandeld en de behandeling van een ruptuur van de kuitspier 

wordt als representatief beschouwd voor andere spieren ( bv. hamstrings, quadriceps ). 

 

DE KUIT 

Stel je bent verzorger en je ziet een sporter lopen op het veld en hem plotseling stoppen en stomverbaasd 

achterom kijken, hij heeft het gevoel dat iemand een steentje tegen zijn kuit aan heeft gegooid. Hij valt op de 

grond of verlaat strompelend het veld.  

 

Wat is er aan de hand? 

Zweepslag (coup de fouet):  een ruptuur of een scheur in het weefsel van de kuitspier. Dit vindt je 

meestal in de mediale kop van de  m. gastrocnemius.  

 

Oorzaken? 

• kou; 

• slechte warming-up; 10 minuten opwarmen verkleint de kas op een zweepslag aanzienlijk; 

• wanneer een persoon slecht getraind is; 

• plotselinge, explosieve bewegingen. 

 

Hoe loopt iemand met een zweepslag? 

In de zogenaamde strijkijzergang, hij zet de voet plat neer en schuift hem eigenlijk naar voren. Hij 

wikkelt de voet niet af en kan niet op de tenen staan. 

 

Hoe differtentieer je tussen kramp en een zweepslag? 

• Wat het slachtoffer aangeeft; hij weet zelf wel of het kramp is. 

• Het gevoel van een trap tegen de kuit -> zweepslag. 

• Het knoopsgat – fenomeen; je voelt bij palpatie een putje in de spierbuik ->zweepslag. 

• Zwelling en/of pijn en/of hematoom -> bloeduitstorting. 

 

EHBSO  

1. Vragen wat er gebeurd is en waar het 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 niet meer samentrekken, waardoor koelen geen zin meer heeft. 

 

• Coldpack/ijs fixeren d.m.v. handdoek, driekante doek, zwachteltje. Leg bij het aanbrengen 

hiervan het slachtoffer op zijn buik. 

 

3. Optillen/vervoeren; 

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

beide handen, tellen tot 3 en omhoog tillen (Rautek-greep, blz 177 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 (blz 222) + elevatie;  

• 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. 

Ook de hiel inpakken!! 
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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. 

 

FUNCTIETESTEN / 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); mogelijk zijn:  

a) Lengtetesten (acties/passief): m. gastrocnemius + m. soleus 

b) Krachttesten (actief/passief): beide tegelijk 

 

4. Tapen. 

 

Functietesten 

Middels een functieonderzoek van de kuit; de m. triceps surae. Deze bestaat uit een oppervlakkig deel; 

de m. gastrocnemius (ontspringt aan het femur, loopt dus over de knie, is dus bi-articulair) en een diep 

deel de mn. Soleus (ontspringt aan het onderbeen en is mono-articulair). 

 

Op blote voeten doen, en altijd eerst het gezonde been! 

 

M. gastrocnemius  - lengte 

Uitgangshouding: staand voor een muur. 

 

Lengte, actief  - het slachtoffer staat met gestrekte armen geleund tegen een muur; 

- markeer, met een stukje tape, evt de plaats / hoogte waar de handen staan; 

- plaats deze naar achteren, hiel aan de grond en de tenen recht vooruit; 

- de knie blijft gestrekt  

 

Plaats de voet steeds verder naar achteren tot dat de hiel los gaat komen van 

de grond. Markeer deze plaats met een stukje tape.  Plaats het gezonde been 

weer naar voren en doe dezelfde test met het aangedane been. Vergelijk de 

plaatsen waar de hiel los kwam van de grond.  

  

Let op dat er geen compensaties gaan optreden; het slachtoffer kan namelijk flexie 

gaan maken in de heup of de voet wat naar buiten draaien,  

zodat het lijkt of hij verder komt. Dit geeft een onbetrouwbare uitslag. 

 

Uitgangshouding: langzit op de behandelbank. 

 

Lengte, passief  laat de persoon zitten in langzit,  

maak een passieve dorsaalflexie 
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M. soleus - lengte 

Uitgangshouding: staand (naast behandelbank/muur). 

 

Lengte, actief laat de persoon door de knieën zakken totdat de hiel van de 

grond komt; je kunt dan goed de 2 zijden vergelijken.  

 

Uitgangshouding: langzit op de behandelbank. 

 

Lengte, passief op de rand van de bank; maak dan een passieve 

dorsaalflexie. 

 

Kracht 

Uitgangshouding: zittend op de behandelbank 

 

Passief laat de persoon zittend op de bank een plantairflexie maken tegen weerstand  

 

Uitgangshouding: staand (naast behandelbank). 

 

Actief persoon op tenen laten staan: 2 benen tegelijk, dan op 1 been (eerst gezonde 

zijde), dan aangedane zijde; 

 

persoon dan e.v.t. wat sprongetjes maken, eerst op 2 benen, dan op 1 been 

(eerst gezonde zijde), dan aangedane zijde. 

 

 

Tape 

Je hebt nu informatie over de lengte en kracht van de kuitspier. Geeft iemand nog lichte pijn of stijfheid aan, 

markeer dan de plaats. Je kunt nu een constructie gaan aanleggen om iemand toch veilig te laten sporten.  

 

De uitgangshouding is:  

• staande (op de behandelbank (let op: over gewicht over 2 secties!) of grond); 

• spreidstand, met het gewicht op het gezonde been; 

• de aangedane spier wat in verkorte toestand brengen (rolletje onder aangedane hiel).  

 

De tapeconstructie: 

1. Breng  horizontale basisstrips aan; liefst 2x distaal en 2x proximaal; 

• Distaal: tegen de onderste contouren van de gastrocnemius, laat de tape hier langs open.  

Leg ze niet-circulair aan, met de opening ventraal; 

• Proximaal:  net onder knieholte, ook met de opening ventraal. 

 

2. De werkstrips: trek de werkstrips afwisselend van de distale naar de basisstrip. 

• Bij een kleine kuit, 2-3 sets en bij een grotere kuit, meerdere sets; 

• Laat de strips ½ - ¾ overlappen. 

 

3. Je moet de spier wat omhoog tillen met de werkstrips, de spier ondersteunen met de tape. 

4. Ga door tot net onder de aandoening, het kruispunt van de werkstrips ligt daar precies onder. 

5. Dan de uiteinden van de werkstrips, op de basisstrips, afankeren.  
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Afbandageren doe je met een kleefpleister: 

1. start distaal, net over de tape, de eerste slag gaat circulair distaal,  

2. de tweede slag van mediaal schuin naar boven lateraal, onder de laesie door; 

3. de derde slag, proximaal van de laesie gaat weer circulair (1 hele slag) ; 

4. de vierde slag van mediaal boven naar lateraal beneden, snijpunt recht onder de aandoening.  

5. vanaf distaal ‘achtjes draaiend’, als een soort visgraat naar boven tot net onder de laesie; 

6. tenslotte circulair afmaken.  
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BIJLAGE: functietesten spieren bovenbeen 

Blz 241 tot en met 243 

 

M. quadriceps femoris 

Vooral rupturen van de m. rectus femoris en de inter- en intra musculaire bloedingen (behandelen met 

ICE methode).  Soms komt een overbelasting voor van de spieren die aanhechten op de SIAI (koelen, 

en na 48 uur behandeling door fysiotherapeut).  

 

Ook een patella-luxatie komt voor, hierbij dan koelen en fixeren en daarna naar arts vervoeren. 

 

Lengte, actief Persoon staat naast behandelbank (ter steun) en trekt met gebogen 

knie het been naar de bil (-> zie afbeelding). 

 

Lengte, passief Persoon gaat liggen op behandelbank, buiklig.  Nu brengt je het been 

(de heup) passief in retrofelxie. Hand steunt op bil. 

 

Kracht Persoon door beide knieen laten buigen, tot 90 graden en dan weer 

laten strekken.  Hierna op één been (eerst gezond). 

 

 Ook mogelijk: persoon laten zitten op behandelbank met gestrekte 

benen. Druk nu been naar de behandelbank en vraag de persoon deze 

op te tillen (-> zie afbeelding). 

 

Tapen is net zoals bij de m. triceps surae mogelijk. 

 

Hamstringgroep 

Vooral contusies en rupturen. Behandeling geschiedt idem als bij de m. triceps surae.  

 

Er zijn wel extra maatregelen te treffen bij bijv. een knietje in de dij. Wanneer hierbij de hamstrings worden 

getroffen, ontstaat er een hematoom. Bij hervatting van training is het mogelijk om hierop een stukje polster 

materiaal te plakken gefixeerd met een steunbandage. Door de beweging zorgt het polstermateriaal ervoor dat 

er een soort “massering” plaats vindt, waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. 

 

Lengte, actief Vanuit ruglig het been met gestrekte knie omhoog brengen tot de pijngrens, 

maar beslist niet verder dan 90 graden (in de heup). Rugpatiënten kunnen 

vanaf 40 graden al pijn voelen (test van Laseque). 

 

Kracht Laat de hiel naar de bil brengen, terwijl u deze beweging aan het onderbeen 

tegenhoudt. De sporter brengt de hiel naar de bil houdt hem daar en de 

verzorger trekt met kracht het been terug naar gestrekte positie 

 

Tapen is net zoals bij de m. triceps surae mogelijk. 

 

M. Iliopsoas 

 

Lengte met billen tegen de bank staan en van aangedane been knie optrekken en deze 

omarmen. Daarna achterover op de bank rollen en het aangedane been blijven 

vasthouden. De mate waarin het bovenbeen afhangt is de lengte van de 

iliopsoas. Eerst gezonde, dan aangedane zijde. 

 

Kracht   wordt niet uitgevoerd. 


