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Chronische sportletsels: pijn is 
noodzaak, lijden optioneel? 
Tijdens de zomermaanden zijn de Vlaamse en Nederlandse sportliefhebbers verwend geweest 

met enkele prachtige prestaties. De Olympische Spelen zijn een bekroning voor het titanenwerk 

van heel wat individuen. Helaas verloopt het niet steeds op die manier, en worden sommige 

beloftevolle sporters belemmerd in hun prestaties door pijnklachten. Hoewel ze voor het ove-

rige alle capaciteiten hebben om tot de top te behoren, raken deze sporters in een vicieuze 

cirkel, waardoor ze niet meer doorgroeien, en uiteindelijk omwille van chronische pijnklachten 

hun ambities niet kunnen waarmaken. 

In de sportrevalidatie staat een analytische evaluatie van de pijnklacht vaak centraal. Gestoeld 

op een jarenlange ervaring evalueren sportartsen en sportfysiotherapeuten het gewricht dat 

verantwoordelijk is voor de klachten, alsook de omliggende gewrichten en spieren. Zo zijn er 

tal van concepten uitgewerkt die - al dan niet - een meerwaarde betekenen in de sportrevali-

datie. De evaluatie en de behandeling van chronische klachten blijven echter al te vaak beperkt 

tot de perifere structuren. 

Recent werden enkele chronische sportgerelateerde musculoskeletale pathologiëen onder de 

loep genomen en bestudeerd vanuit een eerder centraal-neurologisch perspectief op pijn. Zo 

werden er bijvoorbeeld bij patiënten met unilaterale schouderklachten ten gevolge van een 

schouderimpingement, verlaagde pijndrempels gevonden aan beide zijden.1 Bilateraal ver-

laagde pijndrempels ter hoogte van zowel onderste als bovenste ledematen werden vastgesteld 

bij patiënten met unilaterale elleboogklachten ten gevolge van een epicondylitis lateralis.2,3 

Ook bij patiënten met een carpaaltunnelsyndroom blijken er gelijkaardige veralgemeende ver-

anderingen op te treden.4 Vorig jaar werd door een Nederlandse onderzoeksgroep tekenen van 

centrale sensitisatie vastgesteld bij sporters met patellapeestendinopathiëen.5,6 Al deze resul-

taten suggereren dat belangrijke veralgemeende mechanismen een rol spelen bij sommige 

sporters met chronische klachten. 

Het is al lang bekend dat de hersenen redelijk plastisch zijn en dat ze gevoelig zijn voor lang-

durige stimulatie. Mede dankzij een verbetering van de medische beeldvormingstechnieken 

om de structuur en de werking van de hersenen in kaart te brengen, zijn er de laatste tien jaren 

verschillende studies gepubliceerd bij zeer diverse populaties. Zo zijn er tal van voorbeelden 

dat de motorische en/of sensorische cortex adapteren ten gevolge van training (motorische 

cortex bij sporters en muzikanten, sensorische cortex bij blinden die braille lezen). Ook inten-

sieve nociceptieve stimulatie kan leiden tot veranderingen in de hersenen. Dit werd vastgesteld 

bij onder meer patiënten met chronische lage rugklachten, complex regionaal pijnsyndroom, 

etc. Bij al deze patiënten met chronische pijnklachten werden er adaptaties in de hersenen 

geobserveerd, niet enkel in de structuren die betrokken zijn bij de verwerking van de pijn, maar 

ook in structuren die hier helemaal niet betrokken bij zijn. 
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Tot op heden bestaan er geen studies die de activiteit van de hersenen in relatie tot chronische pijn bij sporters 

evalueerden. Het lijkt echter duidelijk dat er ook in de revalidatie van sporters met het centraal zenuwstelsel 

en de hersenen rekening gehouden dient te worden. Verder onderzoek dient bijvoorbeeld uit te maken op 

welke manier deze bevindingen de behandeling van sporters met chronische musculoskeletale klachten verder 

bepalen. 

Acute of chronische pijnklachten bij sporters? Het beleid is dus erg verschillend! Hopelijk zal dit nieuwe beleid 

leiden tot een betere sportgeneeskunde en tot een nog grotere delegatie van beloftevolle sporters die deelne-

men aan de Olympische spelen in Brazilië in 2016! 
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