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BLESSUREPREVENTIE 
 
In Nederland doen 7 miljoen mensen regelmatig aan sport. Dat levert jaarlijks 2 miljoen 
sportblessures op. Voor 1,2 miljoen sporters is dat zo ernstig, dat ze medische hulp nodig 
hebben.  
 
Soms zijn sporters zelf verantwoordelijk voor de opgelopen blessure. Soms kan de 
schuldvraag bij de sportbegeleider worden gelegd. Als sportbegeleider moet je door een 
goede trainingsopbouw, een goede begeleiding en een goed advies, de kans op blessures 
verminderen. De teambegeleider/sportbegeleider moet dus wel iets afweten van 
blessurepreventie en de oorzaken en behandeling van sportblessures. Daarnaast kunnen 
ook blessures ontstaan door contact van de speler met het ijs, boarding, sticks of 
tegenstanders. Het is niet mogelijk om een stop te realiseren aan alle blessures, echter door 
zorgvuldige planning, voorbereiding en competente zorg van de geblesseerde speler, 
kunnen de teambegeleiders/sportleiders het risico op ernstige schade wel verkleinen.  
 
 

VERANTWOORDELIJKEN VOOR BLESSUREPREVENTIE 
 
De verantwoordelijkheid voor blessures ligt in eerste instantie bij de sporters zelf. Bij 
kinderen ligt deze zorg bij de ouders, verzorgers en ook bij de teambegeleiders/sportleiders.  
 
De sporter heeft de allereerste zorg voor zijn eigen lijf, door: 

 Een juiste leefstijl en goede leefgewoonten. 

 Een goede conditie. 

 Gebruik te maken van adviezen van deskundigen. 

 Te luisteren naar negatieve signalen die het lichaam afgeeft. 

 Het dragen van de juiste kleding en te zorgen voor een goede warming-up en 
cooling-down. 

 
De trainers, coaches, teambegeleiders/sportleiders, vereniging en sportbond: 

 Zorgen voor een goede training en goede planning. 

 Leren de juiste techniek aan. 

 Stimuleren een goede conditie. 

 Houden rekening met de individuele verschillen in belasting. 

 Zorgen voor een goede verhouding tussen arbeid en rust. 

 Zorgen voor goede en veilige materialen en een veilige sportgelegenheid. 

 Zien toe op het naleven van spelregels en hygiëne. 

 Stimuleren Fair Play en Respect. 

 Organiseren zo, dat ongelukken en blessures niet worden veroorzaakt.  
 

 
VOORKOMEN VAN SPORTBLESSURES 
 
Blessures voorkomen is beter dan deze genezen. Maar, hoe voorkom je sportongevallen? 
Daar zijn talloze richtlijnen voor. De veiligheid wordt gelukkig vaak serieus genomen en als 
teambegeleider/sportleider bent u een van de personen in de organisatie die daarover moet 
waken. 
 

Maatregelen om blessures te voorkomen: 
 

 Zorg dat de juiste en goed passende en beschermende kleding, schoenen en 
schaatsen worden gedragen. 
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 Zorg voor een goede warming-up, zodat de spieren voorbereid zijn op de 
intensievere fysieke arbeid. Leer ook de kinderen aan dat ze beginnen met een 
warming-up, ook al zijn de kinderen het grootste deel van de dag al volop in 
beweging. 

 Let op de techniek. Een goede techniek helpt mee met het voorkomen van blessures. 

 Zorg voor een cooling-down na afloop, voor het verwijderen van de afvalstoffen. 

 Zorg dat de sporters douchen na de cooling-down. Een warme douche kan ook 
helpen tegen spierpijn. 

 Zorg voor voldoende rust tussen de trainingen. 

 Zorg voor regelmatige trainingen en aangepast aan de persoonlijke belastbaarheid. 

 Laat sporters regelmatig een sportkeuring ondergaan, om niet voor onaangename 
verrassingen te komen. 

 Zorg dat er deskundigheid aanwezig is om, in geval van blessures, direct de 
verschijnselen (symptomen) te herkennen. Denk hierbij aan een goede Eerste Hulp 
Bij (Sport) Ongevallen (EHB(S)O). 

 Zorg dat de kans op herhaling zo klein mogelijk is en laat de sporter niet te vroeg de 
trainingen hervatten. 

 Maak gebruik van deskundige hulp, zoals een fysiotherapeut. 

 Voor iedere teambegeleider/sportbegeleider is het aan te bevelen dat hij of zij, een 
Eerste Hulp Bij (sport) Ongevallen (EHB(S)O) cursus volgt. 

 

Warming-up en cooling-down 
 
Warming-up  
Warming-up is een Engelse term die iedereen kent. OPWARMEN. Daarmee wordt ook 
letterlijk het opwarmen/verhogen van de lichaamstemperatuur bedoelt. Normaal is de 
inwendige lichaamstemperatuur 37 graden Celsius. Tijdens een goede warming-up verhoog 
je deze naar ongeveer 38,5 graden Celsius. Dat heeft allerlei positieve effecten op het 
bewegingsapparaat, waardoor je een grotere belasting aankan, minder snel geblesseerd 
raakt en ook nog eens beter kan presteren. 
 
Warming-up is een serie oefenvormen om het lichaam voor te bereiden op een grotere 
inspanning, zodat de kans op blessures vermindert. 
 
Pas tijdens een cooling-down kan je ook iets doen aan lenigheidstraining. De spieren zijn 
dan echt goed warm en in staat een belasting te ondergaan die de bewegingsuitslag kan 
vergroten. Veel mensen denken ten onrechte dat lenigheidstraining al mogelijk is tijdens de 
warming-up. 
 
Cooling-down  
De cooling-down is het tegenovergestelde van de warming-up. Na een grote 
(wedstrijd)inspanning moet het lichaam weer tot rust komen, om daarna te kunnen 
herstellen. Dat herstel moet efficiënt en soepel verlopen. Stop je abrupt en zou je niets meer 
doen, dan leidt het lichaam (nog meer) schade. Het lichaam is dan nog niet tot rust 
gekomen. De afvalstoffen, als gevolg van de inspanning, moeten snel worden afgevoerd. De 
energievoorraden moeten worden aangevuld. Het bloed moet blijven stromen. Direct stil 
gaan zitten zorgt er voor dat bloed met afval in de spieren achter blijft. Uitlopen en 
oefeningen doen helpen dus mee aan een sneller herstel van het lichaam (voor een 
volgende training). Het verlaagt de kans op blessures en de sporter is beter hersteld voor de 
volgende training of wedstrijd. 
 
Cooling-down is een serie oefenvormen om het lichaam voor te bereiden op de rust en 
herstelperiode na een grote inspanning. 
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Dit is waarom teambegeleiders/sportleiders de sporters moeten adviseren om een actieve 
rustpauze te nemen na een zware inspanning. Laat ze bijvoorbeeld niet gaan liggen na een 
uitputtende sprint, maar laat ze rustig wandelen.  
 
 

HANDELEN BIJ DE MEEST VOORKOMENDE SPORTBLESSURES 
 
Teambegeleiders/sportbegeleiders moeten accuraat optreden bij ongevallen. De moeilijkheid 
is dan om snel de ernst van de blessure in te schatten en de juiste maatregelen te treffen. 
Soms ontkent de sporten zijn klachten, om weer snel te kunnen sporten. Het beste is 
natuurlijk dat er bij iedere sportactiviteit deskundige hulp (EHBSO) beschikbaar is. Als 
teambegeleider/sportbegeleider mag u geen enkel risico nemen en moet u ervoor waken dat 
de sporter alleen doorgaat als dit verantwoordt is.  
 
De sporter moet stoppen, als: 
 

 De pijn niet verdwijnt. 
 Het bewegingspatroon niet normaal kan worden uitgevoerd. 
 Een knap of krak is gehoord of gevoeld. 
 Zich snel een zwelling ontwikkelt. 
 De speler zich duizelig voelt 

 
Laat in dit soort gevallen altijd deskundige hulp naar de sporter en zijn/haar blessure kijken.  
 
Niet altijd is deskundige hulp aanwezig en daarom heeft u als teambegeleider/sportleider 
enige achtergrondkennis nodig om in te kunnen schatten wanneer een sporter door kan 
gaan en wanneer hij moet stoppen.   
 
Blessures en blessurebehandeling bij kinderen tot 13 jaar 
De blessures bij kinderen tot 13 jaar blijven over het algemeen beperkt tot kleine wondjes (en 
blaren) en kneuzingen. Even uithuilen, een opbeurend woordje en een dikke knuffel zijn 
veelal voldoende. Als de speler ergens tegenaan is gebotst of op het ijs is gevallen, is het 
koelen van de plek met koud water vaak voldoende. 
 
Koorts  
Sporten met koorts is gevaarlijk!!!! Koorts, oftewel een lichaamstemperatuur van meer dan 
38 graden Celsius geeft aan dat het lichaam in gevecht is met aanvallers. Door te sporten, 
verlagen we de weerstand van het lichaam nog meer. Dan kunnen bijvoorbeeld 
griepvirussen zich in hartspieren nestelen. Het hartritme wordt verstoord en de hartkleppen 
worden mogelijk aangetast. Als de koorts is geweken, ben je nog steeds minder belastbaar 
en heeft een sporter veelal één tot twee weken hersteltrainingen nodig. 
 
Spierpijn 
Spierpijn ontstaat tijdens en na een hevige sportinspanning. De afvalstoffen in de actieve 
spieren hopen zich op en geven dan een pijnsignaal af. Dit is een teken van te zware 
spierbelasting. Beter getrainde sporters hebben dan ook minder last van spierpijn. Soms is 
de pijn zo hevig, dat er na 24  tot 48 uur na het sporten de spieren wat opzwellen en een 
spierkater ontstaat. Dit gebeurt vooral bij een ongebruikelijke belasting van die spieren. Deze 
spierpijn verdwijnt niet snel. Men blijft dan langdurig wat stijfjes, vooral bij het opstarten. Licht 
rekken en warmte (warme douche, massage) kunnen de pijn verlichten. Geleidelijk kan de 
training geïntensiveerd worden om de spieren te laten wennen aan de ongebruikelijke 
belasting. 
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Hoofd- en nekletsel 
Dit kunnen levensgevaarlijke letsels zijn. Neem daarom geen enkel risico, als er is gezien dat 
een speler met zijn hoofd ergens hard tegenaan botste. Schakel direct deskundige hulp in, 
als de speler blijft liggen en veel last in. Deskundige hulp is in ieder geval iemand die een 
cursus of opleiding voor eerste hulp heeft gevolgd, zoals een EHB(S)O-er, masseur, 
fysiotherapeut of arts. Neem geen risico en laat een ambulance komen als de “deskundige” 
dat adviseert. 
 
Kneuzingen of verdraaiing 
IJshockey is een contactsport, daarom zijn kneuzingen de meest voorkomende blessures. Bij 
kneuzingen of verdraaiingen moet er snel en acuut worden gehandeld. Een algemene 
maatregel bij veel voorkomende sportletsels, zoals kneuzingen en verdraaiingen, is de 
zogenaamde ICE-regel. 
 
Bij kneuzingen of verdraaiingen: ICE 
 

 I  = IJS:                  Intensief koelen 
 

 C = Compressie:  Een drukverband aanleggen 
 

 E = Elevatie:         Hoogleggen en onbeweeglijk houden 
 
Direct koelen met behulp van smeltend ijs, cold pack of door middel van koud water 
voorkomt vochtvorming en een lokale inwendige bloeding. Cold sprays werken alleen 
oppervlakkig en helpen niet echt. Stromend koud water werkt extra, door het masserend 
effect ervan. Niet voor niets hebben veel medische begeleiders een waterzak met koud 
water en een spons bij zich. Koel minimaal 20 minuten. Onder de koelpakking dient een 
tussenstof te liggen om vriesblaren te voorkomen. 
  
 

NOODPLAN 
 
Het aantal keer dat u te maken zult krijgen met een ernstige situatie, zal gering zijn. Maar u 
moet zorgen dat u op alles voorbereid bent, want voor u het weet is het gebeurd. Zorg er dus 
altijd voor dat er een noodplan is. Daar hoort onder andere bij dat iedereen weet wat zijn 
taak is, als er wat mocht gebeuren. Zodat de kans groter is dat iedereen rustig en kalm 
handelt en de juiste dingen doet en dat de juiste persoon de leiding neemt. 
 
Zorg ervoor dat het noodplan bekend is bij alle betrokkenen, zoals de andere leden van het 
begeleidingsteam, andere teambegeleiders, bestuursleden. Stem het noodplan ook af met 
het ijsbaanpersoneel of het personeel van de gehuurde accommodatie. Een noodplan moet 
alleen worden uitgevoerd in geval van ernstige verwondingen, zoals bij grote bloedingen of 
een rug-, nek- en/of hoofdletsel. De volgende informatie is essentieel voor elk noodplan: 
 

 Noodtelefoonnummers (ambulance, ziekenhuis). 

 Actieplan en de verantwoordelijkheden in het geval van levensbedreigend letsel. 

 De locatie van het dichtstbijzijnde ziekenhuis naar de arena. 
 
In het geval van een kritieke verwonding (bijv. geraakte slagader of gesprongen ader) telt 
elke seconde. Tijd kan het verschil maken tussen leven en dood. De eerste 
verantwoordelijkheid van de teambegeleider/sportleider is de directe en onmiddellijke zorg 
voor de gewonde speler. Zorg voor: 
 

 Onmiddellijke aanwezigheid bij de verwonding (van een deskundige of een 
teambegeleider/sportleider). 
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 Onmiddellijke aanwezigheid van benodigd Eerste Hulp materiaal bij de 
verwonding/slachtoffer. 

 
Als de verwonding dusdanig ernstig is (bijv. rug-, nek- of hoofdletsel), laat dan (volgens het 
noodplan) onmiddellijk alarmeren en om een ambulance bellen. De alarmcentrale (112) zal 
vragen naar uw naam, plaats van het ongeval, het aantal slachtoffers, aard van de letsels en 
dergelijke. 
 
Zorg volgens het noodplan dat: 

 Het slachtoffer veilig kan worden behandeld, door het slachtoffer af te schermen van 
gevaar, zoals rondvliegende pucks en rondrijdende schaatsers. 

 Zorg dat de teamgenoten en anderen op een ruime afstand blijven. 

 Zorg dat het slachtoffer warm genoeg blijft, zonder dat de blessure verergerd. Leg 
een bijvoorbeeld een deken over het slachtoffer als deze vanwege de blessure niet 
kan worden opgetild (zoals bij rug-, nek-, hoofdletsel of een breuk). 

 Laat voor zover mogelijk de teamgenoten op voldoende afstand verder gaan met een 
eventueel aangepast programma, onder leiding van een andere 
teambegeleider/sportleider. 

 Zorg dat de weg vrij is voor de ambulance en het ambulancepersoneel. 

 Informeer de ouders en/of familieleden. 

 

 

MEDISCHE GESCHIEDENIS 

 

Belangrijke informatie 

 
Om snel en goed te kunnen handelen bij een ongeval, maar ook om preventief te kunnen 
reageren, bijvoorbeeld op een voedselallergie, is het belangrijk om als 
teambegeleider/sportleider een soort database te maken met persoonsgegevens van de 
sporters en teambegeleiders. In dit informatiesysteem kunnen de volgende gegevens 
worden opgenomen: 

 Naam, adres, contactgegevens (telefoonnummers en emailadressen). 

 Contactgegevens van de ouders/voogd, of andere belanghebbenden, in geval van 
nood. 

 Naam en het telefoon nummer van de huisarts. 

 Kopie van het pasje van de ziektekostenverzekering, zodat als het nodig is de sporter 
direct door kan naar het ziekenhuis. 

 Lengte en gewicht. 

 

Sommige informatie is van vitaal belang en moet zo worden bewaard dat het altijd direct kan 
worden doorgestuurd of meegegeven naar medische instanties, zodat deze direct op alle 
mogelijke risico’s zijn geattendeerd. Denk hierbij aan volgende informatie: 

 Vorige letsels, zoals het hoofdletsels en breuken. Letsel die de kans op een 
eventueel volgend letsel kunnen vergroten, die problemen zouden kunnen geven bij 
het functioneren of invloed zouden kunnen hebben bij een eventuele medische 
behandeling. 

 Gebruik van medicijnen. Ook belangrijk voor het geval deze op de dopinglijst staan. 

 Allergieën en ziektes, zoals voedsel allergieën en epilepsie. 

 Bij een diabetes (met een gecontroleerd dieet of insuline gebruik), 

 Andere specifieke gegevens van medisch noodbelang. 
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Deze gegevens moeten continue worden bijgewerkt. Wanneer de spelers buiten de stad 
reizen, zullen de medische gegevens moet worden meegenomen met het team. Zodat in 
geval van nood de medische informatie van de desbetreffende speler gepresenteerd kan 
worden aan de lokale, medische noodfaciliteiten of aanwezige arts. 
 
 

HYGIENE  
 
In uw rol als teambegeleider/sportleider staat u model voor de jeugd. Zij kijken vaak tegen u 
op. Zeker de jongere jeugd en helemaal als je (in hun ogen) goed bent in de sport. Als 
teambegeleider/sportleider zult u aan de sporters en sportbestuurders voorlichting moeten 
geven. Dat begint door zelf het goede voorbeeld te geven.  
 

Hygiëne in de sportomgeving 
 
Niet iedereen denkt hetzelfde over hygiëne. Wat de één acceptabel vindt, vindt de ander 
smerig. Ook besteedt niet iedereen evenveel tijd aan de eigen lichaamsverzorging.  

 
Hygiënische sportomgeving 
Hygiëne is belangrijk voor sportende mensen. Zorg voor voldoende kennis over een 
hygiënische sportomgeving. De accommodatie en materialen moeten schoon zijn. Als dit niet 
het geval is, moet het worden schoongemaakt of spreekt u de beheerder erop aan. Zorg ook 
voor voldoende ventilatie. Hiermee wordt de kans verkleind dat sporters elkaar besmetten 
met bijvoorbeeld het verkoudheidsvirus. Zorg dat de ventilatieroosters open staan, zet een 
raam of luchtrooster open en lucht de ruimte wanneer er geen sporters aanwezig zijn door 
ramen en  of deuren vijf minuten tegenover elkaar open te zetten. 
 
Hygiëneregels 
Ga bij uw vereniging of uw leidinggevende na wat de hygiëneregels in de organisatie en in 
de accommodatie zijn. Hanteer deze regels en stimuleer bij de sporters het gewenste gedrag 
en spreek sporters aan op ongewenst of ongepast gedrag. 
 
Begeleiding sporters 
Begeleid de sporter wat betreft de lichaamshygiëne. Wijs sporters op het belang van 
douchen na het sporten, niet alleen om schoon te worden maar is ook goed ter voorkoming 
van spierpijn. Wijs sporters op het dragen van badslippers in kleedruimtes en douches tegen 
schimmels en eczeem. Wijs op het dragen van schone sportkleding, omdat dat meer 
transpiratievocht opneemt en niet vol zit met bacteriën.  
Wees alert op lichamelijke veranderingen. Deze kunnen een signaal zijn voor ziektes. 
 
Adviserende rol 
Niet iedereen denkt hetzelfde over hygiëne. Daarom is dit een lastig onderwerp om 
bespreekbaar te maken. Toch wordt van u verwacht dat u gevraagd en ongevraagd sporters 
en sportbestuurders over dit onderwerp kan adviseren. Denk goed na over de wijze en het 
moment waarop u advies geeft. Bedenk ook dat sporters vaak opgelucht zijn als dit 
onderwerp bespreekbaar is gemaakt. Zij vinden het namelijk vaak lastig om hierover advies 
te vragen. 

 

 


