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Supplement 2  

OPBOUWEND OEFENPROGRAMMA VOOR HAMSTRINGBLESSURES 

 

 

Dit voorbeeld oefenprogramma is gebaseerd op de artikelen van Heiderscheit et al. 
1
, 

 
Sherry 

& Best 
2
 en Askling et al.

3,4
 is tweeledig:  

1) Revalidatietrainingen twee- tot driewekelijks, indien mogelijk gesuperviseerd door 

een fysiotherapeut.   

2) Thuisoefenprogramma met dagelijkse oefeningen. 

 

 

Revalidatietrainingen 

Dit programma  is gebaseerd op het voorstel revalidatieprogramma voor graad I en II 

hamstringblessures van Heiderscheit et al. (2010) 
1
. Zij hebben dit programma opgesteld op 

basis van het best beschikbare bewijs. Het programma is verdeeld in 3 fasen.  

Fase I: Gericht op minimaliseren pijn en oedeem en beschermen litteken formatie. Lage 

intensiteit, pijn vrije oefeningen in een gelimiteerde range of motion (ROM) om atrofie te 

minimaliseren en neuromusculaire controle te bevorderen. 

Fase II: Intensiteit en ROM van oefeningen wordt verhoogd op basis van belastbaarheid en 

voortgang van patiënt. Excentrische bewegingen van de hamstrings worden ook gestart. 

Fase III: Meer agressieve, sportspecifieke oefeningen met onbeperkte ROM om 

belastbaarheid van patiënt op te trainen voor sportterugkeer. 

 

Fase I: 

Bescherming – Overmatig rekken van de hamstring moet voorkomen worden. 

Beperkte bewegingen van de hamstring, waarbij pijn gebruikt kan worden om ROM 

te bepalen. 

IJsapplicatie – Voor reduceren pijn en mogelijk inflammatie kan 2-3 maal daags 

ijsapplicatie toegepast worden. (3-5 min voor ijs en 15-20 min voor coolpack). 

Oefeningen – Doel van oefeningen is neuromusculaire controle te stimuleren en 

atrofie te minimaliseren binnen beperkte ROM. Voorbeelden: isometrische 

oefeningen lumbopelvische musculatuur, balans oefeningen op 1 been, uitstap 

oefeningen in frontale vlak met kleine staplengte. Geen geïsoleerde hamstrings 

weerstandstraining.  Oefeningen moeten pijnvrij uitgevoerd kunnen worden, waarbij 

de intensiteit licht tot matig mag zijn indien getolereerd. 
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Progressie criteria – Progressie naar fase II als: 1) normaal lopen zonder pijn; 2) op 

zeer lage snelheid pijnvrij joggen; en 3) pijnvrije isometrische contractie bij 90° 

knieflexie tegen submaximale weerstand (50-70%) 

 

 

Fase II: 

Bescherming – Gedurende deze fase wordt gestreefd naar herstel van volledige 

ROM, maar hamstrings op maximale lengte brengen dient voorkomen te worden als 

er nog sprake is van zwakte. 

IJsapplicatie – Voor reduceren pijn en mogelijk inflammatie kan na het oefenen 

ijsapplicatie toegepast worden. 

Oefeningen – Oefeningen in deze fase zijn gericht op geleidelijk bevorderen van 

ROM, neuromusculaire controle, behendigheid en rompstabiliteit. Oefeningen 

worden geleidelijk verhoogd in snelheid en intensiteit. Bewegingen worden in eerste 

instantie met name in frontale en transversale vlak uitgevoerd om overrekking van de 

hamstrings te voorkomen; op basis van voortgang en belastbaarheid patiënt worden 

oefeningen in saggitale vlak geïmplementeerd. Starten van submaximale excentrische 

krachttraining rond middellengte hamstrings, bij voorkeur in functionele 

bewegingspatronen. Als voorbereiding op sportterugkeer kan gestart worden met 

anaerobe training en sportspecifieke vaardigheden, waarbij rekening gehouden moet 

worden om maximale rek van de hamstrings en substantiële excentrische arbeid te 

voorkomen. Dit houdt meestal in dat patiënt niet zal rennen op een snelheid hoger 

dan 50% van maximaal. Volledige ROM kan meestal behaald worden zonder 

rekoefeningen. 

Progressie criteria – Progressie naar fase III als: 1) volledige kracht (5/5) zonder pijn 

bij een maximale isometrische contractie in 90° knieflexie; en 2) pijnvrij voorwaarts 

en achterwaarts hardlopen op 50% maximale snelheid. 

 

Fase III: 

Bescherming – ROM is onbeperkt (voorwaarde: pijnvrij). Maximaal sprinten en 

explosieve versnellingen dienen nog voorkomen te worden, tot pijnvrije volledige 

ROM en pijnvrije functionele vaardigheiden uitgevoerd kunnen worden (bijv. 

springen, rennen, ‘cutting’). 

IJsapplicatie – Voor reduceren pijn en mogelijk inflammatie kan na het oefenen 

ijsapplicatie toegepast worden. 

Oefeningen – Oefeningen zijn gericht op sportspecifieke vaardigheden, waaronder 

snelle richtingsveranderingen en techniektraining. Romp stabiliteitsoefeningen 

worden moeilijker gemaakt met bewegingen in transversale vlak en asymmetrische 

houdingen. Excentrische hamstringoefeningen meer richting eind ROM met 

verhoging weerstand (bijv. lunches met rotatie, toename extra gewichten). 

Toevoegen sportspecifieke training. 
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Hamstring verlengende oefeningen 

Daarnaast worden in alle fasen de drie hamstring verlengende oefeningen zoals beschreven 

door Askling et al. uitgevoerd, benoemd als de ‘extender’, ‘diver’ en ‘glider’  . De snelheid en 

intensiteit van de oefeningen worden in de tijd geleidelijk opgevoerd. De oefeningen mogen 

geen pijnklachten van de hamstring geven. De oefeningen staan beschreven in de artikelen 

van Askling et al. en video’s van de oefeningen zijn als supplement bij de artikelen online 

beschikbaar met de volgende link: http://bjsm.bmj.com/content/48/7/532/suppl/DC1 

 

 

Thuisoefenprogramma 

Het thuisoefenprogramma bestaat uit twee fasen. Een patiënt gaat van de eerste fase naar 

de tweede fase over wanneer er gewandeld kan worden met dezelfde paslengte en wanneer 

(subjectief) de tijd van belasten tijdens wandelen op de twee benen hetzelfde is. De 

volgende oefeningen worden dagelijks uitgevoerd: 

 

Fase 1: 

• Laag tot gemiddeld intensieve zijdelingse stappen (3x1 minuut)  

• Laag tot gemiddeld intensieve passen waarbij aangedane been stapt; eerst achter het 

staande been langs, daarna voorlangs (3x1 minuut) 

• Laag tot gemiddeld intensieve stappen voor- en achterwaarts over een tape lijn 

terwijl er naar de zijkant wordt bewogen (2x1 minuut) 

• Staan met open en later gesloten ogen op het aangedane been (4x20 seconden) 

• Bruggetje maken waarbij op de ellebogen en voorvoeten wordt gesteund. Hierbij 

dient het lichaam recht gehouden te worden (4x20 seconden) 

• Bruggetje maken waarbij op het hoofd, bovenrug en voeten wordt gesteund. De 

bovenrug tot en met de knieën dienen in een rechte lijn gehouden te worden (4x20 

seconden) 

• Bruggetje maken op de zij waarbij op de zijkant van de voet en een elleboog wordt 

gesteund (4x20 seconden per zijde) 

• 20 minuten toedienen van ijsapplicaties op de hamstring 

 

Fase 2 

• Gemiddeld tot hoog intensieve zijdelingse stappen (3x1 minuut) 

• Gemiddeld tot hoog intensieve passen waarbij aangedane been stapt; eerst achter 

het staande been langs, daarna voorlangs (3x1 minuut) 

• Gemiddeld tot hoog intensieve stappen voor- en achterwaarts over een tape lijn 

terwijl er naar de zijkant wordt bewogen (2x1 minuut) 

• Startpositie: staan op één been (geblesseerde been) met gestrekte arm richting 

plafond. Daarna de romp draaien en voorover buigen zodat gestrekte arm voor het 
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onderbeen uitkomt.  Daarna weer naar de startpositie. Alternerend linker en rechter 

arm (4x 20 seconden herhaling). 

• Start positie is het einde van een normale push-up beweging. Daarna aan een zijde 

een arm zo ver mogelijk naar het plafond richten, waarbij het bovenlichaam wat 

meedraait in die richting. Daarna weer naar de positie als werd gestart (2x15 

herhalingen aan elke zijde) 

• Rennen op de plaats met steeds sneller bewegende voeten. De voeten worden 

slechts centimeters van de grond afgetild (4x20 seconden) 

• Vooroverbuigen van het bovenlichaam tegen weerstand van een Theraband in, 

terwijl afwisselend op een been wordt gestaan (2x15 herhalingen met Theraband in 

beide handen) 

• Trainen in eigen sport zonder bewegingen op hoge snelheid 

• Zo nodig (bij vermoeidheid van de hamstring of gevoeligheid) 20 minuten 

ijsapplicaties toedienen op de hamstring  

 

Op de website www.hamstringonderzoek.nl kunt u video’s vinden waarop de oefeningen 

worden voorgedaan; klik op ‘video’s oefeningen’ in de menubalk bovenaan de pagina.  

 

 

Sportterugkeer: 

De criteria voor sportterugkeer bevatten een pijnvrije:  

1) Maximale hamstringrek bij knie extensie met een heupflexie in 90° 

2) Maximale sprintarbeid 

3) Succesvol en asymptomatisch doorlopen van een progressief fysiotherapeutisch 

oefenprogramma, inclusief sport-specifieke oefeningen (bijvoorbeeld korte sprints en 

schieten van een bal voor voetballers) 

4) Geleidelijke uitbreiding van (groeps)trainingen voorafgaand aan wedstrijdhervatting.   
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