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Voor een sporter met klachten is terug-

keer naar sport vaak de belangrijkste 

doelstelling. Hierbij is het van  belang 

zowel het vereiste prestatieniveau te 

bereiken, als recidieven of andere let-

sels te voorkomen. 

In de literatuur is veel onderzoek 

gedaan naar terugkeer naar sport na 

een voorste kruisband letsel.1 Naar 

terugkeer naar sport bij sporters met 

liesklachten is echter nog weinig 

onderzoek gedaan, terwijl van de 

sportgerelateerde klachten toch 2-5% 

liesklachten zijn.2 Liesklachten komen 

vooral voor tijdens sporten met explo-

sieve acties, zoals versnellen, vertra-

gen, kappen, draaien, wenden, keren 

en trappen. Vaak kunnen sporters met 

deze klachten hun sport wekenlang 

niet beoefenen, of trainen ze al enkele 

maanden met pijn. Bij 16% van de 

sporters treedt een recidiefletsel op na 

terugkeer naar hun sport.3 In dat geval 

kan men in vergelijking met het eerste 

letsel gedurende nog langere tijd niet 

sporten.3

Criterium
Om te bepalen of een revaliderende 

sporter klaar is om weer te gaan 

sporten wordt onder meer gebruik 

gemaakt van performance- en kracht-

testen. Vaak wordt daarbij de zogehe-

ten Limb Symmetry Index berekend: de 

score van de aangedane zijde gedeeld 

door de score van de niet-aangedane 

zijde, vermenigvuldigd met 100%. De 

score voor de niet-aangedane zijde 

wordt hierbij dus als referentiewaarde 

gebruikt. Een afkappunt van 85-90%, 

oftewel een verschil van maximaal 10-

15% tussen de aangedane en de niet-

aangedane zijde, wordt gehanteerd 

als criterium voor veilige terugkeer 

naar sport. Mogelijk keren sporters 

bij gebruik van dit criterium echter 

te vroeg terug naar sportbeoefening, 

omdat zowel de aangedane zijde als 

de niet-aangedane zijde een vermin-

derde performance en kracht kunnen 

laten zien. De belastbaarheid van de 

aangedane zijde wordt in dat geval te 

positief ingeschat.

Verschillen
Het is nog niet onderzocht of er ver-

schil is in performance en kracht tus-

sen de aangedane en niet-aangedane 

zijde bij sporters met liesklachten. Te-

vens is er op dit punt nog geen onder-

In de sportfysiotherapeutische praktijk wordt de niet-aange-

dane zijde veelvuldig gebruikt als referentie voor de aange-

dane zijde. Onder andere op basis van de Limb Symmetry 

Index worden beslissingen over terugkeer naar sport geno-

men. Maar kan de niet-aangedane zijde wel als referentie 

gebruikt worden?
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zoek gedaan naar verschillen tussen 

sporters met liesklachten en gezonde 

sporters. Om over een veilige terug-

keer naar sport een zo goed mogelijk 

advies te kunnen geven, is het belang-

rijk om te weten of de niet-aangedane 

zijde een goede referentie is om een 

uitspraak te doen over de capaciteit 

van de aangedane zijde. Mogelijk is de 

capaciteit van zowel de aangedane als 

de niet-aangedane zijde verminderd 

ten opzichte van een gezonde sporter.

Performance testen
Bij 164 sporters met liesklachten en 164 

matchende gezonde sporters werden 

de Y-balance test4 (anterior, posterome-

diaal en posterolateraal – zie figuur 1) 

en de single leg hoptest5 (zie figuur 2) 

uitgevoerd. Beide testen meten stabi-

liteit, zijn eenvoudig uit te voeren en 

worden veel gebruikt in de sportfysio-

therapeutische praktijk.

De Y-balance test4 is gebaseerd op 

de Star Excursion Balance Test en 

beoordeelt snel en eenvoudig de dy-

namische stabiliteit.7 De test wordt 

uitgevoerd op blote voeten. De sporter 

staat op één been en probeert met het 

andere been zo ver mogelijk te reiken 

naar anterior, posteromediaal en pos-

terolateraal. Het aantal centimeters dat 

met de grote teen aangetikt kan wor-

den zonder verlies van balans wordt 

genoteerd.

Ook de single leg hoptest5 wordt ge-

bruikt om de dynamische stabiliteit 

te testen. Deze test wordt uitgevoerd 

met schoenen aan. De sporter probeert 

éénbenig zo ver mogelijk te springen 

en stabiel te landen op het te testen 

been. Het aantal gesprongen centime-

ters wordt gemeten van de startlijn tot 

aan de hiel bij landing. 

Per performance test worden drie 

uitkomsten genoteerd. Daarbij worden 

er maximaal drie pogingen uitgevoerd 

om tot één geldige uitkomst te komen. 

In totaal worden er dus minimaal drie 

en maximaal negen pogingen uitge-

voerd. Indien na drie pogingen geen 

geldige uitkomst werd behaald, werd 

een 0 gescoord. Tussen de metingen 

wordt 30 seconden rust gehouden. Bij 

alle testen wordt het gemiddelde van 

de drie uitkomsten gebruikt voor de 

Limb Symmetry Index.

Resultaten performance testen
Bij zowel de Y-balance test als de sin-

gle leg hoptest (zie figuur 3) kan de 

niet-aangedane zijde van sporters met 

liesklachten niet dienen als referen-

tie voor de aangedane zijde. Er werd 

namelijk geen significant verschil 

gevonden tussen beide zijden. Op de 

Y-balance test werd eveneens geen 

significant verschil gevonden tus-

sen gezonde sporters en sporters met 

liesklachten. 

Op de single leg hoptest behalen 

sporters met liesklachten beiderzijds 

wel een significant kleinere afstand 

in vergelijking met gezonde sporters. 

Mogelijk kan er als referentie dus ge-

bruik worden gemaakt van de scores 

Figuur 3. Gemiddelde uitkomsten (cm) voor 
de Y-balance test en de single leg hoptest voor 
sporters met liesklachten (aangedane en niet-
aangedane zijde) en gezonde sporters (match 
aangedane zijde en match niet-aangedane 
zijde). Bij de single leg hoptest zijn er significante 
verschillen (p < .05) tussen 1) de aangedane 
zijde en match aangedane zijde en 2) de niet-
aangedane zijde en match niet-aangedane zijde. 

Figuur 1. Y-balance test. Figuur 2. Single leg hoptest. 
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van een gezonde populatie, of van de 

score van de sporter zelf toen hij nog 

geen liesklachten had. Hiervoor is het 

belangrijk om voor en tijdens het sei-

zoen referentiewaarden van sporters te 

verzamelen.

Krachttesten
Er zijn krachttesten uitgevoerd met 

een handheld dynamometer (zie figu-

ren 4a t/m f) met make en break in de 

richtingen adductie, abductie, exorota-

tie, endorotatie, flexie en squeeze.6 Er 

worden drie pogingen voor zowel de 

make als de break uitgevoerd, waar-

bij tussen de metingen 30 seconden 

rust wordt gehouden. Bij alle kracht-

testen wordt het gemiddelde van de 

drie uitkomsten gebruikt. Bij de make 

test wordt drie seconden maximale 

isometrische kracht geleverd. Bij de 

break test wordt er eerst drie seconden 

maximale kracht geleverd in een ge-

fixeerde positie en vervolgens wordt 

de kracht door de fysiotherapeut ex-

centrisch doorbroken.6,8
Figuur 4. Krachttesten met een handheld dynamometer: a) adductie, b) abductie,  
c) exorotatie, d) endorotatie, e) flexie en f) squeeze. 

e

f

c d

a b



S p o r t g e r i c h t  n r.  4  /  2 0 1 8  –  j a a r g a n g  7 2  35

Resultaten krachttesten
Voor tien van de twaalf krachttes-

ten kan de niet-aangedane zijde van 

sporters met liesklachten dienen als re-

ferentie voor de aangedane zijde. Spor-

ters met liesklachten scoren met de 

aangedane zijde namelijk significant 

lager dan met de niet-aangedane zijde, 

behalve voor de endorotatie make en 

squeeze make. De scores voor sporters 

met liesklachten en gezonde sporters 

verschilden niet altijd significant, maar 

waren wel altijd lager bij de sporters 

met liesklachten. Ondanks dat de 

niet-aangedane zijde van sporters met 

liesklachten als referentie kan dienen, 

bestaat er vaak ook nog een krachtver-

schil in vergelijking met een gezonde 

populatie.

Vertaalslag naar de praktijk
Voor de berekening van de Limb Sym-

metry Index wordt in de sportfysiothe-

rapeutische praktijk de niet-aangedane 

zijde gebruikt als referentie voor de 

aangedane zijde. Dit ter evaluatie van 

de performance, maar vooral voor het 

nemen van een beslissing over terug-

keer naar sport. Voor de krachttesten 

kan de niet-aangedane zijde inderdaad 

vaak gebruikt worden als referentie 

voor de aangedane zijde. Hierbij dient 

de fysiotherapeut er wel rekening 

mee te houden dat er een verschil is 

in de kracht van de niet-aangedane 

zijde tussen sporters met liesklachten 

en gezonde sporters: de sporters met 

liesklachten scoren op alle krachttesten 

lager dan de gezonde sporters.

Ondanks het verschil in kracht tussen 

de twee groepen zijn er geen verschil-

len in scores op de Y-balance test. Deze 

kan dus niet als criterium voor terug-

keer naar sport gebruikt worden.

Er blijkt wel een verschil te bestaan 

voor de single leg hoptest. De scores 

voor zowel de aangedane als niet-aan-

gedane zijde van de sporter met lies-

klachten zijn verminderd ten opzichte 

van de scores van gezonde sporters. 

Conclusie
Dit onderzoek heeft aangetoond dat 

de beslissing over terugkeer naar sport 

op basis van de Limb Symmetry Index 

met de nodige voorzichtigheid moet 

worden genomen. Er is kans op een 

te vroege terugkeer naar sport,  met 

(recidief)letsels als gevolg. Dit is in 

overeenstemming met eerder gepubli-

ceerd onderzoek waar na een voor-

ste kruisband reconstructie zowel de 

aangedane als niet-aangedane zijde 

een deficit vertoont. De Limb Symme-

try Index vertoont dan een vals hoge 

score en overschat daarmee de perfor-

mance.9,10
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