
Oefeningen tegen weerstand. Gebruik een riem (ongeveer
60 cm lang) van elastisch materiaal, chirurgische band (in een winkel voor
medisch materiaal) of een binnenband van een fietswiel. Oefen de enkel
in de vier richtingen zoals aangegeven. Telkens U de handoefening doet,
moet U de riem strak aanspannen, de hiel op de grond; vergewis U ervan
dat U de oefening alleen met de voet en de enkel uitvoert en niet met
het ganse been. De riem moet geplaatst worden aan de teenbasis.

Herhaal keer, maal/dag

Naar buiten toe en
opwaarts. Zit op de grond of
op een stoel. Wind de riem rond
uw voet en rond de tafelpoot.
Met de hiel op de vloer, beweeg
de hiel naar buiten toe en
opwaarts.

Naar binnen toe en
opwaarts. Zoals de vorige
oefening, maar wind de riem zo
dat een spanning onstaat tegen
een inwaartse beweging. Met de
hiel op de grond, beweeg de hiel
naar binnen toe en opwaarts.

Rechtop. Wind de riem rond de
voet en rond de tafelpoot. Met
de hiel op de grond, beweeg de
enkel recht naar omhoog.

Recht neerwaarts. Trek de
riem met de handen tegen de
voetzool aan. Met de hiel tegen
de vloer, druk de enkel naar
beneden.

Heffen van de hiel. Sta op
één voet. Ga traag op de tippen
van de tenen staan en laat de
hiel gelijkmatig en traag terug
neerkomen. Doe vervolgens
dezelfde oefening op de rand
van een trede.

Herhaal   _________ keer,

 maal/dag

Algemene oefeningen.
Zwemmen met zwemvinnen,
fietsen of hometrainen kunnen
een uitstekende training zijn voor
de kuit en de enkel.

HET LETSEL
Enkelverstuikingen zijn frequent
voorkomende letsels, die
gewoonlijk optreden nadat men
de enkel naar binnen heeft
omgeslagen. Een enkel-
verstuiking komt voor wanneer
een gewrichtsband dat het bot
of het kraakbeen van de enkel
verbindt, afgerukt of
gescheurd is.

Enkelverstuikingen veroor-
zaken onmiddellijk hevige pijn en
zijn invaliderend; zij kunnen
dikwijls evolueren naar een
chronische aandoening. Indien
zij snel en degelijk behandeld
worden, kunnen enkel-
verstuikingen echter snel
genezen, waarbij een veilige
en snelle herneming van de
normale activiteiten mogelijk is.



U mag wandelen zodra uw enkel
dit toelaat. Krukken kunnen als
gedeeltelijke steun gebruikt
worden wanneer U begint te stap-
pen. Bijkomende ondersteuning
van de enkel kan noodzakelijk
zijn onder de vorm van kleef-
band, een steunverband of een
gips. Laat pijn uw gids zijn om
aan te geven hoever u kan gaan.

Na een letsel wordt uw enkel
stijf. Het is belangrijk de
volledige beweeglijkheid van de
enkel te handhaven, zelfs met
externe steun. Als oefening, de
hiel op de grond laten rusten en
het alfabet in de lucht schrijven
met de grote teen, waarbij zo
groot mogelijke letters gevormd
worden.

Bevorderende factoren
■ Vroeger letsel
■ Zwakke of ongebalanceerde spieren
■ Onaangepaste/versleten schoenen
■ Oneffen oppervlak
■ Overgewicht
■ Familiale voorbeschiktheid

Drie gradaties van ernst. Enkelverstuikingen worden ingedeeld
in drie ernstgraden. Hoe ernstiger de verstuiking, hoe langer de
genezingsfase duurt.

Eerste graad. Dit letsel is het meest frequent, en indien niet
verwaarloosd, ook het minst ernstige. De gewrichtsbanden die de
enkelbeenderen verbinden, zijn verrekt maar niet gescheurd; hierbij
treedt een geringe zwelling op en geen instabiliteit. Na een letsel van
de eerste graad, kan U normaal na enkele weken opnieuw sporten.

Tweede graad. De gewrichts-
banden van de enkel zijn partieel
gescheurd, en de enkel zwelt
gewoonlijk onmiddellijk. Er is een
kneuzing. Een enkelverstuiking
van de tweede graad kan een
rustperiode van drie tot zes
weken vereisen vooraleer de
volledige activiteiten kunnen
hernomen worden.

Derde graad. Dit letsel
bestaat uit een vrij ernstige
afrukking van de gewrichtsbanden
maar vereist zelden chirurgie. Een enkelverstuiking van de derde graad
vereist acht tot twaalf maanden rust vooraleer ze volledig genezen is.

BEHANDELING
De behandeling is op te splitsen in  vier stadia. De snelheid van
progressie is afhankelijk van de hoeveelheid pijn en zwelling en of uw
geneesheer een kleefverband of een gips gebruikt heeft om de enkel
te stabiliseren.

Stadium 1 (tot 72 uren)

Stadium 3 (tweede week of langer)
Het kritieke onderdeel van de
behandeling is het revalidatiepro-
gramma om de beweeglijkheid
van de enkel te herstellen en de

Stadium 4 (variabel) 
Uw enkel moet stevig zijn U moeten joggen in een rechte
vooraleer U de dagelijkse lijn. Naarmate U sterker wordt,
activiteiten of de sport kan mag U 8-figuren vormen.
hernemen. Een te snelle Tenslotte mag U plots omkeren
herneming kan leiden tot nieuwe en zigzaggen. Wanneer U kan
letsels en chroniciteit van het zigzaggen zonder pijn of
probleem. instabiliteit, mag U uw sport

Om de genezingsgraad te opnieuw uitoefenen.
evalueren: wanneer U op de Uw enkel zou minstens
tenen van de gekwetste enkel gedurende zes maanden na het
gedurende 20 seconden kan letsel moeten beschermd
steunen en wanneer U tienmaal worden. Volg het advies van uw
op de tenen kan springen, mag U geneesheer.
beginnen lopen. In het begin zou

Schoenen. Sportschoenen die goed passen, zullen uw voet
stabiliseren en het slippen minimaliseren. Zij moeten voorzien zijn van
stevige, vlakke, effen zolen die noch te sponzig, noch te dik zijn.

OEFENINGEN
De oefeningen moeten de spieren verstevigen die de gekwetste regio
ondersteunen en nieuwe letsels en chronische problemen helpen  voor-
komen.

VOER ELKE VOORGESCHREVEN OEFENING TWEEMAAL PER
DAG UIT OF ZO FREQUENT ALS UW GENEESHEER U AANBEVEELT.

ondersteunende spieren te ver-
stevigen. Uw geneesheer zal U
adviseren in verband met de
oefeningen en de fysiotherapie.

Om de pijn en de zwelling te  ver-
minderen, wordt om de twee uren
ij s aangebracht gedurende 60 mi-
nuten; gebruik een plastic zak,
gevuld met gemalen ijs, en bedekt
met een handdoek. Druk op de
enkel kan de zwelling eveneens
beperken — een elastisch
verband volstaat gewoonlijk.
Plaats de enkel zoveel mogelijk

Stadium 2 (eerste week)

in hoogstand. Afhankelijk van het
letsel, kan een kleefband, een
spalk of een gips gebruikt worden
om de enkel te i mmobiliseren.

Uw geneesheer kan eveneens
een ontstekingsremmer/
pijnstiller voorschrijven (in tablet-
vorm) om de pijn te verminderen
en de zwelling en de ontsteking
te milderen.

Stretchen. Doe stretchoefeningen voor en na elke activiteit. Leun
tegen een tafel met de achterste knie gestrekt en de voorste knie
gebogen. Oefen een voorwaartse druk uit tot een lichte spanning
gevoeld wordt in de kuitspieren van het gestrekte been. Houd deze
stand gedurende 15 seconden. Houd beide hielen op de grond, buig
de knie van het gestrekte been tot een matige stretch gevoeld wordt  in
de Achillespees. (De Achillespees hecht de kuitspieren aan het hielbeen).
Houd 15 seconden aan. U zou een matige spanning moeten voelen,
maar geen pijn. Verwissel van been en stretch het andere been.

Herhaal keer, maal/dag  
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