
THE GAME IS ON
Sports Valley quiz deel 1

Spor
ts V

alley



A. columnist - schaatser 
B. tv presentator - tennisser 
C. journalist - judoka 
D. acteur - hockeyer 
E. auteur - voetballer 
F. tv producent - basketballer

vraag 1: welke twee professionals zijn met elkaar vermengd?

Spor
ts V

alley



antwoord E: Peter R de Vries & Messi

auteur, journalist, columnist, tv presentator, acteur, tv producent voetballer

Spor
ts V

alley



A. toediening is buiten wedstrijdverband uitgevoerd derhalve volgt er geen sanctie

B. de detectiegrens is in 2023 aangescherpt waardoor er nu een wash-out periode van 30 

dagen wordt aangehouden

C. de arts kan geen dispensatie meer aanvragen

D. bij inaccurate injectie moet de arts rekening moeten houden met een evt verlengde 

detectietijd tot 60 dagen

U bent arts van een speerwerper met invaliderende bursitis subdeltoidea 2 weken voorafgaand aan de WK.  
U geeft een intrabursale injectie met 1ml Kenacort a10 en 4ml lidocaine 1% .  
Tijdens het toernooi wordt de sporter positief getest.  
Welke van onderstaande beweringen is het meest toepasselijk?

vraag 2: wat is correct?

Spor
ts V

alley



h"ps://www.dopingautoriteit.nl/nieuws/2021-11-09_dopinglijst-2022#Glucocor>coiden

antwoord D
bij inaccurate injecZe moet de arts rekening moeten houden met een evt verlengde detecZeZjd tot 60 dagen

tijdslijn
injectie

correcte injectie 
detectie 10 dagen

https://bjsm.bmj.com/content/55/11/631

https://www.journal-cot.com/article/S0976-5662(16)30319-8/fulltext

toernooi

incorrecte injectie 
detectie 60 dagen

US-Guided tbv accuratesse prefereren boven Land Mark Guided-injectionSpor
ts V

alley

https://www.dopingautoriteit.nl/nieuws/2021-11-09_dopinglijst-2022#Glucocorticoiden
https://www.journal-cot.com/article/S0976-5662(16)30319-8/fulltext


vraag 3 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5

Hoeveel dames zijn er in de Olympische geschiedenis in geslaagd  
om in de atletiek op 2 achtereenvolgende Spelen goud te winnen, 
terwijl ze tussendoor moeder zijn geworden? 

Spor
ts V

alley



3 vrouwen hebben in de Olympische atletiekgeschiedenis goud gewonnen, baby gekregen, weer goud gewonnen. 

antwoord C: 3 vrouwen

Shirley Strickland, Australië 
1952 + 1956, 80 m horden 

Francoise Mbango, Kameroen 
2004 + 2008, hinkstapspringen

Faith Kipyegon, Kenia 
2016 + 2021, 1500 meter            

atleet van Global Sports Communication atleet van Global Sports Communication 

www.globalsportscommunication.nl

Spor
ts V

alley



A. door ruptuur van retinaculum peronei superior 
B. a-traumatische origine 
C. op te wekken door eversie & dorsiflexie 
D. betreft klassieke luxatie peroneus anterieur 
E. ontstaat niet bij intrasheath instabiliteit

vraag 4: sporter met een snapping ankle lateraal. 
Wat is NIET correct?

Spor
ts V

alley



antwoord E: wel bij intrasheath instabiliteit 

Peroneus instabiliteit
proximale reZnaculum peroneï 
 instabiliteit: congenitaal of traumaZsch

dislocaZe naar 1. anterieur (Oden classifica>e) 

                            2. intrasheath subluxaZe PB en PL (2 types) 

Dynamic ultrasound of peroneal tendon instability. Pesquer et al. Br J Radiol July 2016; 89(1063)

Spor
ts V

alley
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intrasheath peroneus luxaZe

type 1: pezen ‘verwisselen” van positieSpor
ts V

alley



type 2: PL subluxatie in split-tear PBSpor
ts V

alley



vraag 5: Pijnklachten elleboog bij boxer. wat ziet u hier? 

A. bicepspees luxatie 
B. triceps pees luxatie 
C. UCL instabiliteit 
D. n. ulnaris luxatie 
E. Struthers ligament insufficient 
F. n ulnaris en triceps luxatie 
G. anconeus epitrochlearis luxatieSpor

ts V
alley



antwoord F: n ulnaris en triceps luxatie

Spor
ts V

alley



Spor
ts V

alley



A. peritendinose 
B. partiële achillespeesruptuur 
C. bursa ruptuur 
D. partiële spierruptuur 
E. simulant 
F. geen van bovenstaande

vraag 6: acute pijn, knap, kuit tijdens volleybalwedstrijd?  
wat is uw diagnose?

Spor
ts V

alley



“Tennis leg” 
mediale gastrocnemicus/soleus > plantarispees ruptuur  
consequenties voor RTP

second opinion “voorafgaand aan wk”

antwoord F: geen van bovenstaande 

plantarispees ruptuur

Spor
ts V

alley



A. nee 
B. epifysiolyse 
C. OD-haard 
D. # na patella luxatie 
E. osteomyelitis 
F. corpus liberum

vraag 7: traumatische afwijkingen op X?
11-jarige met fors hyperextensie letsel. Ligamentair letsel, osteochondraal fractuur?

Spor
ts V

alley



antwoord A: nee
11-jarige met fors hyperextensie letsel. Ligamentair letsel, osteochondraal fractuur?

Spor
ts V

alley
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vraag 8: pathologie op MRI?
11-jarige met fors hyperextensie letsel. Ligamentair letsel, osteochondraal fractuur?

A. m. soleus ruptuur 

B. AKB ruptuur 

C. osteochondraal defect 

D. laterale meniscusruptuur 

E. meniscus root tearSpor
ts V

alley
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antwoord E: root tear mediale meniscus

MRI of the Pediatric knee. Deepa R et al. American Journal of Roentgenology. 2011;196: 1019-1027 

Spor
ts V

alley

Spor
ts V

alley



vraag 9: FASTFIX FLEX

A. alleen posterieure meniscus scheuren 

B. scheuren van posterieur tot mid body van de meniscus 

C. meniscus scheuren van posterieur tot het begin van de anterieure hoorn 
van de meniscus

Dankzij zijn verbeterde toegankelijkheid (buigbare naald tot 35° en buigbare schacht tot 80°) 
kunt u met de FASTFIX FLEX het volgende repareren:

Spor
ts V

alley



antwoord C: FASTFIX FLEX

A. alleen posterieure meniscus scheuren 

B. scheuren van posterieur tot mid body van de meniscus 

C. meniscus scheuren van posterieur tot het begin van de anterieure hoorn 
van de meniscus

Dankzij zijn verbeterde toegankelijkheid (buigbare naald tot 35° en buigbare schacht tot 80°) 
kunt u met de FASTFIX FLEX het volgende repareren:

Spor
ts V

alley



A. 120 ml/kg/min 

B. 60 ml/kg/min 

C. 40 ml/kg/min 

D. 20 ml/kg/min

vraag 10: de VO2 max van een tennisser die op 
internationaal niveau speelt is ongeveer….?

Spor
ts V

alley



antwoord: B

1. 120 ml/kg/min 

2. 60 ml/kg/min 

3. 40 ml/kg/min 

4. 20 ml/kg/min

Spor
ts V

alley



Casus: judoka pijn na val op linker schouder 
huisarts elders 

Spor
ts V

alley



naar bondsarts; veel pijn, punctum max SC, kan schouder niet bewegen. 
fractuur, luxatie? rotator cuff? sternocleidomastoideus?

A. expectaZef  
B. AC-luxaZe behandeling 
C. meer röntgenfoto's  
D. echografie  
E. CT

Vraag 11: wat is uw beleid?

Spor
ts V

alley
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antwoord D: echografie
fractuur, luxatie? rotator cuff? sternocleidomastoideus?

re liSpor
ts V

alley



casus: toenemend slotklachten. Op X een calcificatie.  
 wat is het? 

Spor
ts V

alley
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Toenemend slotklachten L knie, op X een calcificatie. Corpus liberum? meerdere? mate van chondropathie?  
bijkomend meniscusletsel?

Vraag 12: aanvullende MRI. Wat is het? 

A. verkalkt kraakbeenfragment 
B. fabella 
C. meniscus ossicle 
D. osteochondromatose 
E. oude avulsiefractuur 
F. corpus alienumSpor
ts V

alley
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antwoord E: meniscus root avulsie fractuur

Spor
ts V

alley



DD: meniscus ossicle

https://jorthoptraumatol.springeropen.com/articles/10.1007/s10195-009-0056-4 

https://www.ajronline.org/doi/pdf/10.2214/AJR.13.11821

Spor
ts V

alley

https://jorthoptraumatol.springeropen.com/articles/10.1007/s10195-009-0056-4


vraag 13: REGENESORB

A. bevat 1 osteoconducZeve component B-TCP, waarvan is aangetoond dat het een langdurig 

absorpZeprofiel heeu voor aanhoudende botvorming en dat het een hechtplaats vormt om boZngroei 

mogelijk te maken 

B. bevat  2 osteoconducZeve componenten B-TCP en calciumsulfaat, waarvan is aangetoond dat ze 

afzonderlijk werken Zjdens de verschillende fasen vh botgenezingsproces en via verschillende 

werkingsmechanismen (fysiek en biochemisch) 

C. bevat geen osteoconducZeve component

Wat maakt de samenstelling van het bio composietmateriaal REGENESORB uniek?

Spor
ts V

alley



antwoord B

A. bevat 1 osteoconducZeve component B-TCP, waarvan is aangetoond dat het een langdurig 

absorpZeprofiel heeu voor aanhoudende bolvormig en dat het een hechtplaatsvormt om boZngroei 

mogelijk te maken 

B. bevat  2 osteoconducZeve componenten B-TCP en calciumsulfaat, waarvan is aangetoond dat ze 

afzonderlijk werken Zjdens de verschillende fasen vh botgenezingsproces en via verschillende 

werkingsmechanismen (fysiek en biochemisch) 

C. bevat geen osteoconducZeve component

Wat maakt de samenstelling van het bio composietmateriaal REGENESORB uniek?

Spor
ts V

alley



Jacco: foto’s invoegen vragen en 
antwoorden casus 
molenaar 10131190 X en MRI/alternatief 
Vastenburg 9610596, Rutten 4037987  

casus: atletiek 1500 m. Progressieve klachten 2 weken diep mediaal rechter boven been 

vraag 14: wat ziet u?

A. spierruptuur 
B. botoedeem 
C. contusie haard 
D. neoplasie 
E. thigh splints 
F. osteomyelitisSpor

ts V
alley



Jacco: foto’s invoegen vragen en 
antwoorden casus 
molenaar 10131190 X en MRI/alternatief 
Vastenburg 9610596, Rutten 4037987  

antwoord E: thigh splints

https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/ajr.177.3.1770673?mobileUi=0 

Spor
ts V

alley

https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/ajr.177.3.1770673?mobileUi=0


adductor insertie avulsion syndrome (AIAS)

https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/ajr.177.3.1770673?mobileUi=0 

chronisch MRI acute-on-chronic MRI acute-on-chronic CT

Sports V
alley

https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/ajr.177.3.1770673?mobileUi=0


37

Bas: mri en ct invoegen vragen en antwoorden 
casus 
pols Joost Luiten 8550034  

vraag 15: aanvullend onderzoek nodig?
eindstandige pijn dorsiflexie met zwelling  bij golfer. Status na TFCC operatie en injectie.  

lunatomalacie? ganglion? 

A. nee 
B. echografie 
C. meer röntgenfoto’s 
D. dynamisch onderzoek onder doorlichting 
E. botscintigrafie 
F. ct

Spor
ts V

alley



antwoord F: CT

ct sensitiever voor calcificaties en corticale begrenzingen

dorsale impingement carporadiaal 

Spor
ts V

alley



vraag 16: wat ziet u?
tennisser pijnklachten buitenzijde rechter schouder, bovenarm en distaal elleboog niet goed te lokaliseren 

A. cuff ruptuur 
B. ac-artritis 
C. kapselruptuur 
D. trombose 
E. spierruptuurSpor

ts V
alley



antwoord D: trombose van aneurysma 
art. circumflex humeri posterior

bij navraag af en toe koude vingers na tennissen 

Spike the PCHA! Overuse injury of the Posterior Circumflex Humeral Artery in elite volleyball. Proefschrift Daan van der Pol 2016

Spor
ts V

alley
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vraag 17: welk trauma treedt hier op?

A. inversie trauma enkel 
B. unhappy triad 
C. AC luxaZe 
D. Morel Lavallee 
E. triviaal hoofdletsel 
F. UCL letselSpor

ts V
alley



antwoord E: triviaal hoofdletsel

www. richtlijnendtabase.nl

Spor
ts V

alley

http://richtlijnendtabase.nl
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vraag 18: verlate aanvang van de finale heren  
       enkelspel Wimbledon 1996 door ...?

A. tegenspeler 
B. umpire 
C. ballenjongen 
D. dak malfunctie 
E. duif 
F. serveersterSpor

ts V
alley



antwoord F: serveerster

Spor
ts V

alley



vraag 19: over wie hebben zij het?

A. Serena Williams 
B. Kim Clijsters 
C. Esther Vergeer 
D. Chris Evert 
E. Steffi Graf 
F. Iga ŚwiątekSpor
ts V

alley



schattingsvraag

Hoeveel ATP punten zijn er voor de winnaar  
te behalen op het ABN AMRO tennis toernooi?

3 punten bij juiste antwoord 
1 punt als u binnen “de” marge zit

vraag 20:

Spor
ts V

alley



Esther Vergeer
onafgebroken nr 1 
wereldranglijst 1999-2013 

470 wedstrijden aansluitend 
ongeslagen in enkelspel (10 jr) 

7-voudig Paralympisch 
kampioen tennis 

Europees kampioen 
rolstoelbasketbal 

13 keer Wereldkampioen 

14 keer Masters winnaar 

25 keer Grand Slam winnaar 

directeur ABN World 
Wheelchair TT 

chef de mission TeamNL 4 PS 

oprichtster EV Foundation 

adviseur NOC*NSF

Spor
ts V

alley



DANK




