
46 nummer 1 - 2013COACH

SPORTMEDISCH

ANTIZWAARTEKRACHTLOOPBAND VERSNELT 
REVALIDATIEPROCES VOOR TOPSPORTERS

Nieuwe mogelijkheden 
voor kruisbandletsels
De revalidatie van voor-
stekruisbandletsels staat 
in Nederland op een zeer 
hoog niveau. Door inten-
sieve samenwerking van 
alle betrokken disciplines 
en gerichte toepassing 
van de aanwezige inno-
vatieve mogelijkheden is 
de (top)sporter verzekerd 
van de beste zorg.

Door: Henk van der Hoeven en Rob Tamminga

Letsels aan de voorste kruis-
band komen in toenemende 
mate voor in de sportmedische 

praktijk. Met name in sporten 
waarbij veel torsiemomenten 
(ofwel veel pivoteren) voorkomen, 
zoals voetbal, handbal, basketbal, 
hockey en rugby. Deze toename 
is onder zeer jonge sporters (10-18 
jaar) en vrouwelijke sporters zelfs 
alarmerend te noemen.
De juiste diagnose wordt, net als 
het vervolgens uit te voeren herstel-
traject, bij voorkeur gesteld door 
een samenwerkingsverband tussen 
orthopedisch chirurg, sportfysio-
therapeut en sportarts. Het is voor 
de sportfysiotherapeut dan ook van 
belang dat hij in zijn netwerk een 
orthopeed heeft met ervaring in 
kruisbandchirurgie bij (top)sporters.
In het algemeen is operatief ingrij-
pen noodzakelijk als de sporter 
een pivoterende sport wil blijven 
beoefenen. Tegenwoordig worden 
ook jonge sporters eerder preven-
tief geopereerd om bij blijvende 
instabiliteit verdere schade van 
het kniegewricht te voorkomen. In 
Nederland vinden per jaar onge-
veer 8.500 operaties aan de voorste 
kruisband plaats. De verwachting 
is dat dit aantal de komende jaren 
aanzienlijk zal oplopen.

Voor fysiotherapeut en orthopeed 
is het van belang bij letsels een 
goede inschatting te maken van 
de aanwezige functie van de knie. 
Die is nodig om een juiste afwe-
ging te maken voor het behan-
deltraject. Daarnaast is het bij 

operatief ingrijpen van belang dat 
de kniefunctie ten tijde van de 
operatie zo optimaal mogelijk is. 
Uit onderzoek is gebleken dat een 
goede strekking van de knie en vol-
doende kracht van de kniestrek-
kers mede bepalend zijn voor een 
uiteindelijke terugkeer in de sport 
op enig niveau.
Op dit moment vinden in de sport-
medische revalidatie van voorste-
kruisbandletsels diverse innovaties 
plaats. Een aantal daarvan laten 
wij de revue passeren.

COMBINED QUALITY CARE (CQC)
www.combinedqualitycare.nl
Combined Quality Care staat voor 
een digitaal patiëntvolgsysteem 
waarbij de sportfysiotherapeut en 
orthopeed samen de patiëntgege-
vens vastleggen. Zowel de revalida-
tiegegevens, eventuele operatiege-
gevens als meetmomenten worden 
hierin vastgelegd. 

KEISER AIR420 PERFORMANCE TEST
www2.keiser.com
Een belangrijke parameter om 
mede de terugkeer naar het oude 
sportniveau te kunnen bepalen, is 
de Keiser Air420 Performance test. 
Deze geeft inzicht in reactiekracht, 
explosiviteit en acceleratievermo-
gen van de knie. De meetwaar-
den worden voor verder onderzoek 
in samenhang met Biodex en LSI-
waarden vastgelegd in CQC.

RSQ-ELEKTROSTIMULATIE
Met name in de eerste fase van de 
kruisbandrevalidatie is het van 
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belang de Q/H-kracht te trainen, op 
zo’n manier dat het veilig is voor 
het letsel-/operatiegebied. Door de 
specifieke kenmerken van deze 
stroomvorm is het mogelijk maxi-
male spiertraining toe te passen 
zonder het kniegewricht te veel te 
belasten.

ALTERG: 
ANTIZWAARTEKRACHTLOOPBAND
www.alterg.com
De werking van de AlterG berust 
op twee pijlers:

• Grondreactiekrachten en 
gewichtsondersteuning: zowel 
bij het lopen als bij het ren-
nen zorgt gewichtsondersteu-
ning in de AlterG voor een 
afname van de verticale reac-
tiekracht in de grond. De 
horizontale reactiekrachten 
blijven ondanks gewichtson-
dersteuning gelijk. Er bestaat 
daarnaast een lineair verband 
tussen de verticale grondreac-
tiekracht en -snelheid en ook 
tussen de grondreactiekracht 
en gewichtsreductie. Bij zowel 
gewichtsreductie als snelheids-
verlaging nemen de verticale 
grondreactiekrachten af.

• Spieractiviteit: ondanks 
gewichtsondersteuning vindt 
in de spieren een normaal 
activiteitenpatroon plaats. 
Hierdoor kan met name in de 
revalidatiefase vroeg begon-
nen worden met het stimule-
ren van spiergroepen, op zo’n 
manier dat ze op een normale 
manier functioneren. Dit 
principe is ook goed toepas-
baar bij diverse vormen van 
hersteltraining (bijvoorbeeld 
de Vanessa Redcliff, AZ). Door 
het verlagen van het lichaams-
gewicht wordt getracht een zo 
natuurlijk mogelijke manier 
van bewegen na te bootsen, 
waarbij het verlagen van de 
impact op gewrichten en het 
spierstelsel belangrijk is.

Door gebruik van de AlterG in het 
voorstekruisbandprotocol kan de 

sporter eerder en met minder reac-
tie op het letsel-/operatiegebied 
symmetrisch lopen. De AlterG kan 
tot tachtig procent gewichtsreduc-
tie bewerkstelligen.

Looptraining/neuromusculaire 
training is bij voorstekruisbandre-
validatie, in diverse fases, een 
belangrijk onderdeel van het 
revalidatieproces:

• Fase I: herstellen van een nor-
maal looppatroon en functio-
nele quadricepscontrole;

• Fase II: vroege eenbenige 
controle;

• Fase III: introductie van ballis-
tische beweging.

Na een casestudy wordt nu een 
onderzoek voorbereid dat het 
gebruik en de zin van de AlterG 
moet aantonen in de diverse fasen 
die de sporter in zijn revalidatie 
zal ondergaan.

Op dit moment wordt de AlterG 
succesvol ingezet bij twee sportme-
dische instellingen:

1) Medicort Sports & Orthopedic 
Care
- locatie Bergmankliniek Naarden
-  locatie Rob Druppers loopcen-
trum Vleuten

2) Eredivisievoetbalclub AZ 
Alkmaar
Maarten Gozeling, sportfysiothe-
rapeut bij AZ, zegt hierover: “Sinds 
vier maanden is betaaldvoetbal-
club AZ uit Alkmaar in het bezit 
van de AlterG. Daarmee is AZ 
de eerste bvo/topsportorganisa-
tie in Nederland die met de anti-
zwaartekrachtloopband werkt. 
Gezien deze relatief korte peri-
ode is de technische en medische 
staf nog zoekende hoe deze novi-
teit ingezet kan worden binnen 
het bestaande programma van 
AZ. Daarnaast wordt gezocht naar 
mogelijkheden binnen het revali-
datieproces. In drie situaties is de 
AlterG ingezet bij (bot)kneuzin-
gen van de voet/enkel waarbij de 

geblesseerde speler al vrij snel na 
het oplopen van het trauma weer 
een normaal looppatroon kon uit-
voeren. Bij voorstekruisbandletsels 
wordt reeds in de eerste week post-
operatief gebruikgemaakt van de 
AlterG. Al op de vierde dag na de 
operatie werd gestart met een wan-
delsnelheid van 1,7 kilometer per 
uur, die vervolgens werd opgevoerd 
naar 2,4 kilometer per uur bij een 
gewichtsreductie van vijftig pro-
cent. Deze eerste sessie duurde tien 
minuten. Op de twee dagen daarna 
werd de duur geleidelijk opgevoerd 
(respectievelijk twaalf en vijftien 
minuten), waarbij de gewichtsre-
ductie vijftig procent bleef en de 
wandelsnelheid geleidelijk werd 
opgevoerd naar 3,2 kilometer per 
uur. In de vierde postoperatieve 
week wordt de AlterG gemiddeld 
drie- tot viermaal per week ingezet. 
De duur is geleidelijk opgevoerd 
naar 25 minuten. De snelheid is 
hierbij opgevoerd naar 7,5 kilome-
ter per uur, met een gewichtsreduc-
tie van veertig procent. Dat biedt de 
voetballer de mogelijkheid, relatief 
zo kort na de operatie, in een heel 
rustig tempo en met een vrijwel 
normale looptechniek te joggen.”


