
 

  

  

 
  

 

Kniepees tendinopathie 

Opbouwende oefentherapie 
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Waarom oefentherapie? 
Oefentherapie is zinvol bij tendinopathie van de kniepees (jumper’s knee). Het zorgt niet alleen voor training van de bovenbeenspieren, 
maar ook van de kniepees zelf. Training van de pees is erop gericht om de normale structuur van de pees weer te herstellen en dit is vaak 
een langdurig proces. In sommige gevallen kan dit maanden duren. Daarom is het van belang om de opbouw geleidelijk te laten verlopen, 
dit is niet afhankelijk van tijd maar van je herstel en of je er fysiek aan toe bent om naar de volgende fase te gaan. Dit noemen we ook wel 
progressie criteria. Dit voorkomt frustraties en geeft meer vertrouwen voor een goed en volledig herstel. 

In de eerste fase van de oefentherapie wordt er gestreefd naar een vermindering van pijnklachten. In de volgende fase wordt de kracht 
van de bovenbeenspieren voorzichtig opgebouwd. Daardoor zullen de peescellen worden gestimuleerd om meer peesvezels te gaan 
produceren. Als deze fase met succes is afgerond, zullen er oefeningen worden uitgevoerd die de kniepees voorbereiden op zwaardere 
(sport)activiteiten. Het energieopslag systeem van de pees wordt op deze manier getraind. De laatste fase is gericht op de terugkeer in 
sport. Gedurende dit gehele traject zal er ook aandacht worden geschonken aan mogelijke risicofactoren, zoals verkorting van 
verschillende spiergroepen en rompstabiliteit. 

Klachten tijdens oefentherapie? 
De oefeningen mogen spierpijn opwekken, maar tijdens de oefeningen mag er slechts lichte gevoeligheid zijn. Op een schaal van 0 tot 10, 
waarbij 0 punten geen pijn betekent en 10 punten maximaal denkbare pijn, mag 3 punten worden geaccepteerd tijdens en/of na de 
oefeningen. Als de oefeningen meer pijn opwekken en als die pijn na het uitvoeren van de oefening nog aanwezig is, dan moeten de 
oefeningen lichter worden gemaakt of tijdelijk worden gestaakt. Het is dan wel verstandig om de oefeningen te blijven doen die wel 
mogelijk zijn zonder pijn. 

 

Opbouw van de oefentherapie 
Voorheen was het altijd gebruikelijk om de oefeningen zo zwaar mogelijk te maken en om met pijn te oefenen. Recentere onderzoeken 
laten echter zien dat een geleidelijke opbouw effectiever kan zijn voor de pijnvermindering. Het is belangrijk om te vermelden dat de 
criteria om naar de volgende fase van de oefeningen te gaan niet zijn gebaseerd op tijd, maar op de voortgang van het herstel (de 
zogenoemde ‘progressie criteria’). Hierdoor wordt de kans op een terugkeer van klachten zo klein mogelijk en dit zorgt ervoor dat de 
snelheid van het herstel zo snel mogelijk verloopt. De belasting test (zie onderstaand) kan daarbij een handig hulpmiddel zijn. De 
oefentherapie is in 4 verschillende fasen opgebouwd en staat in dit document beschreven. Doe alleen de oefeningen die in dit formulier 
staan beschreven. 

 

 

Belasting test - de eenbenige kniebuiging op een hellende plank. 

Een goede manier om te bepalen of de belasting binnen de grenzen is geweest, is om een test te 
doen met een eenbenige kniebuiging. Deze Belasting test moet dan iedere dag op hetzelfde 
moment en op dezelfde manier (vergelijkbare snelheid van de kniebuiging en vergelijkbare 
maximale buighoek van de knie) worden uitgevoerd. Een buighoek van 60 graden in de knie en een 
snelheid waarbij in 4 seconden door de knie wordt gezakt is wat standaard wordt geadviseerd. 
Wederom geldt de regel dat 3 punten op een schaal van 0 tot 10 mag worden geaccepteerd tijdens 
deze test. Als de pijn op deze test is toegenomen, dan betekent dit dat de belasting hoger is 
geweest dan de belastbaarheid, met als gevolg dat de belasting moet worden verminderd. Als de 
pijn tijdens de test gelijk is gebleven of is verminderd, betekent dit dat de training verder mag 
worden opgebouwd. De oefening hoeft maar met 1 herhaling te worden uitgevoerd om het pijn 
niveau te bepalen. 
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Sporten tijdens de oefentherapie? 
Het advies is om geen activiteit of sport te doen die pijn opwekt, tijdens de eerste 4 fasen van de oefentherapie. Dit betekent dat hoog 
intensieve spelvormen met veel sprongbelasting vaak in deze fase beperkt of gestopt moeten worden. Het is dus niet per definitie zo dat 
de sport helemaal gestopt moet worden in deze periode, maar een aanpassing is in deze eerste 4 fasen vaak noodzakelijk. Er kan 
bijvoorbeeld gewerkt worden aan training van het bovenlichaam of techniektraining die niet belastend is voor de knie. Alternatieve 
sporten die gedurende de fase van de oefentherapie meestal goed gaan zijn wandelen, zwemmen, fietsen, training van het bovenlichaam 
en trainen op de crosstrainer. Hoeveel aanpassing in de sportactiviteiten gedaan moeten worden, hangt af van de ervaren pijn tijdens of 
na een sportactiviteit. Ook hier geldt de regel dat 3 punten op een schaal van 0 tot 10 mag worden geaccepteerd tijdens en/of na de 
sportactiviteiten. Als u voorbij deze 3 punten komt, dan moet de activiteit worden gestaakt of als dit pas na de activiteit optreedt, dan 
betekent dit dat de volgende training minder zwaar moet worden gemaakt. Dit minder zwaar maken van de training kan worden gedaan 
door minder vaak per week te trainen (in de eerste fases van dit programma is 3 keer per week het maximum), door minder lange 
trainingen te doen en door de trainingen dus minder zwaar te maken. 

 

Stappenplan tot terugkeer in volledige sportactiviteiten 

 

Fase I – Isometrisch 
Oefeningen 

 Doe oefening 1 van dit formulier dagelijks gedurende minimaal 1 week. Als de pijn het niet toelaat om naar de volgende fase te 
gaan, dan kan meer tijd nodig zijn om deze fase af te ronden. 

 Doe de oefeningen die gericht zijn op de risicofactoren. 
 

Progressie criteria – Progressie naar Fase II indien aan de volgende criteria wordt voldaan:  

 Alle oefeningen in Fase I kunnen volledig en binnen de pijngrenzen (maximaal score 3 van 0-10) worden uitgevoerd. 

 De Belasting test kan binnen de pijngrenzen (maximaal score 3 van 0-10) worden uitgevoerd. 

Fase II – Isotonisch 
Oefeningen 

 Doe oefening 2 van dit formulier één maal per 2 dagen gedurende minimaal 1 week. Als de pijn het niet toelaat om naar de 
volgende fase te gaan, dan kan meer tijd nodig zijn om deze fase af te ronden. 

 Doe oefening 1 van dit formulier op de dagen waarop oefening 2 niet wordt uitgevoerd. Is er geen beschikbaarheid van een leg 
extension machine, dan kan deze oefening thuis worden uitgevoerd als ‘muurzit oefening’ (zie supplement). 

 Doe de oefeningen die gericht zijn op de risicofactoren. 

 
Progressie criteria – Progressie naar Fase III indien:  

 Alle oefeningen in Fase II volledig en binnen de pijngrenzen (maximaal score 3 van 0-10) kunnen worden uitgevoerd. 

 De kracht in de bovenbeenspieren in beide benen vergelijkbaar is, afgemeten aan het gewicht dat kan worden weggeduwd bij de 
isotonische oefeningen. Als er beiderzijds klachten zijn, dan kan een andere richtlijn helpen. Dan kan ongeveer 100-150% van het 
lichaamsgewicht worden geaccepteerd als voldoende kracht. Vermenigvuldig het lichaamsgewicht met 1.0 tot 1.5 en stel dit 
gewicht in op de leg press. Dit gewicht moet in een serie van 4x8 herhalingen kunnen worden weggeduwd op de leg press 
machine. 

 De Belasting test kan binnen de pijngrenzen (maximaal score 3 van 0-10) worden uitgevoerd. 

Fase III – Plyometrisch 
Oefeningen 

 Doe oefening 3, 4, 5 en/of 6 van dit formulier één maal per 3 dagen gedurende minimaal 1 week. Als de pijn het niet toelaat om 
naar de volgende fase te gaan, dan kan meer tijd nodig zijn om deze fase af te ronden. Het is van belang dat de oefeningen 
zonder problemen kunnen worden uitgevoerd, maar de focus kan per sport verschillen (bijvoorbeeld: een volleyballer zal 
oefening 3 en 4 vaker doen en een hockeyer zal meer aandacht schenken aan oefening 5). Het advies is voor iedere sporter om 
met oefening 3 te starten en door te gaan naar oefening 4 als dit zonder problemen gaat. 

 Doe oefening 1 van dit formulier op de eerste dag nadat oefening 3, 4, 5 en/of 6 is uitgevoerd. Is er geen beschikbaarheid van 
een leg extension machine, dan kan deze oefening thuis worden uitgevoerd als ‘muurzit oefening’ (zie supplement). 

 Doe oefening 2 van dit formulier op de tweede dag nadat oefening 3, 4, 5 en/of 6 is uitgevoerd. Is er geen beschikbaarheid van 
een leg press machine, dan kan deze oefening thuis worden uitgevoerd als ‘walking lunge oefening’ of ‘step-up oefening’ (zie 
supplement). 

Diagnose 
sportarts

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Terugkeer 
wedstrijd
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 Doe de oefeningen die gericht zijn op de risicofactoren. 

 
Progressie criteria – Progressie naar Fase IV indien:  

 Alle oefeningen in Fase III volledig en binnen de pijngrenzen (maximaal score 3 van 0-10) kunnen worden uitgevoerd. 

 De Belasting test kan binnen de pijngrenzen (maximaal score 3 van 0-10) worden uitgevoerd. 

Fase IV – Terugkeer in sportactiviteiten 
Oefeningen 

 Doe oefening 7 van dit formulier één maal per 3 dagen gedurende minimaal 1 week. Als de pijn het niet toelaat om naar de 
volgende fase te gaan, dan kan meer tijd nodig zijn om deze fase af te ronden. 

 Doe oefening 1 van dit formulier op de dagen waarop oefening 7 niet wordt uitgevoerd. Is er geen beschikbaarheid van een leg 
extension machine, dan kan deze oefening thuis worden uitgevoerd als ‘muurzit oefening’ (zie supplement). 

 Doe de oefeningen die gericht zijn op de risicofactoren. 

 
Progressie criteria – Progressie naar wedstrijden indien:  

 Alle oefeningen in Fase IV kunnen volledig en binnen de pijngrenzen (maximaal score 3 van 0-10) worden uitgevoerd. 

 De Belasting test kan binnen de pijngrenzen (maximaal score 3 van 0-10) worden uitgevoerd, 24 uur na de groepstraining. 
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Oefeningen voor de kniepeesblessure 

1. Isometrische krachtoefening 
Deze oefening kan het makkelijkst worden uitgevoerd met een leg 
extension machine. Indien deze niet beschikbaar is, voldoet een leg 
press machine ook. Eventueel is het ook mogelijk om de oefening thuis 
uit te voeren met de rug tegen de muur in een zithouding. Als bekend 
is hoeveel kilogram aan gewichten maximaal kan worden verdragen 
tijdens 1 herhaling (1RM), dan kan deze waarde worden gebruikt 
tijdens de training. Tijdens deze oefening mag namelijk 70% van het 
1RM gewicht worden gebruikt. Train 1 been tegelijk en wissel beide 
benen af. Houd gedurende de gehele oefening het been in 60 graden 
buiging (waarbij 0 graden volledige strekking betekent en 90 graden en 
rechte hoek tussen bovenbeen en onderbeen). Houd deze positie 45 
seconden lang vol en houd daarna 2 minuten rustpauze voor het 
betreffende been. 

1x/dag 5x45 seconden 
 
NB 70% van de 1RM komt overeen met een gewicht dat maximaal 12-
15 keer kan worden weggedrukt met één been. 

 

 

    2. Isotonische krachtoefening 

Deze oefening kan het makkelijkst worden uitgevoerd met een leg 
press machine. Indien deze niet beschikbaar is, voldoet een leg 
extension machine ook. Het is van belang dat de oefening in de eerste 
fase binnen de 10 en 60 graden kniebuiging wordt gedaan. Er kan in 
deze fase een gewicht worden gekozen dat 15 keer weggedrukt kan 
worden. De bewegingen moeten in 3-4 seconden worden uitgevoerd; 
het uitstrekken van het been kan in 3 seconden worden gedaan en het 
terugveren in 4 seconden. Hiervoor kan eventueel een metronoom App 
worden gebruikt. Train 1 been tegelijk en wissel beide benen af. 
Als deze oefening goed wordt verdragen, dan kan het gewicht worden 
verhoogd naar een hoeveelheid die maximaal 6 keer kan worden 
weggedrukt. Als dit zonder problemen gaat, dan kan de oefening in een 
groter bereik worden uitgevoerd; van 90 graden kniebuiging naar bijna 
gestrekte positie. Ga daarbij eerst weer een stap terug naar 4x15 
herhalingen en kies bij een gunstige reactie voor een opbouw naar 4x6 
herhalingen. Houd steeds 2 minuten rustpauze voor het getrainde 
been. 

1x/2 dagen 4x15 herhalingen → 4x6 
herhalingen 
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3. Plyometrische sprongvormen (Jump 
Squat) 

Ga met de sportschoenen aan op beide benen staan en spring 
vervolgens in verticale richting, waarbij met beide benen wordt 
afgezet. Probeer met gebogen knieën en heupen te landen en maak de 
rug hol tijdens de landing. Ga vervolgens weer recht staan en doe de 
volgende herhaling. Houd 2 minuten pauze tussen de series. 
Als dit zonder problemen gaat, kan deze oefening moeilijker worden 
gemaakt door op één been te landen. Let ook hierbij op een soepele 
landing, waarbij de heupen en knieën gebogen worden en de rug hol 
wordt gehouden.  
De volgende stap is om de spronghoogte te vergroten en dus de 
intensiteit van de oefening zwaarder te maken. Doe dit eerst met 2 
benen en als dit zonder problemen gaat, kan de oefening met 1 been 
worden uitgevoerd. 
Voor het aantal oefeningen geleidelijk op. Begin met 3x10 herhalingen 
en als de pijn het toelaat kan geleidelijk worden opgebouwd naar 6x10 
herhalingen. 

1x/3 dagen 3x10 herhalingen→ 6x10 
herhalingen 
 
 

 

  

4. Plyometrische sprongvormen (Split Jump 
Squat) 

Ga met de sportschoenen aan op beide benen staan en spring 
vervolgens in verticale richting, waarbij met beide benen wordt 
afgezet. Probeer met het voorste been in 90 graden kniebuiging te 
landen, waarbij het onderbeen recht staat en de voet plat op de grond. 
Ook de achterste knie moet 90 graden worden gebogen, de knie mag 
bijna de grond raken en er is steun op de tenen. Maak vanuit deze 
positie weer een verticale sprong en land met de benen precies in 
tegenovergestelde houding. Zorg ervoor dat de rug hol blijft. Begin met 
3x10 herhalingen en als de pijn het toelaat kan geleidelijk worden 
opgebouwd naar 6x10 herhalingen. Houd 2 minuten pauze tussen de 
series. De volgende stap is om de spronghoogte te vergroten en dus de 
intensiteit van de oefening zwaarder te maken. 

1x/3 dagen 3x10 herhalingen→ 6x10 
herhalingen 
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5. Plyometrische landingsvormen (box 
jumps) 

Trek sportschoenen aan voor deze oefening. Kies een verhoging van 
40 cm om mee te starten. Spring met beide benen op deze 
verhoging. Zorg ervoor dat er in een squat houding wordt geland en 
dat de kniehoek niet groter is dan 60 graden. In een wedstrijd 
situatie wordt namelijk ook nooit in zo’n diepe kniehoek geland. 
Spring vervolgens weer van de verhoging af. Let wederom op een 
soepele landing met voldoende buiging van de heupen en knieën en 
een holle rug. Doe de oefening eerst met 2 benen en als dit zonder 
problemen gaat, kan de oefening met 1 been worden uitgevoerd. De 
oefening kan zwaarder worden gemaakt door de verhoging hoger te 
maken. Zorg er echter steeds voor dat er met een kniehoek van 60 
graden of groter wordt geland op de verhoging. 

1x/3 dagen 3x10 herhalingen→ 6x10 
herhalingen 
 

6. Plyometrische hardloopoefeningen 

Bij deze oefening licht de nadruk op het versnellen en afremmen. 
Neem vanuit stilstaande positie een rustige aanloop van 5 meter. 
Versnel vervolgens naar 60% van de maximale snelheid. Er kan 
worden gestart met interval hardloopvormen in één richting, waarbij 
er 30 meter wordt hardgelopen. Per sport kan deze afstand echter 
verschillen (voor basketbal zijn kortere afstanden geschikter, terwijl 
voor rugby langere afstanden zinvoller zijn). Het afremmen kan 
wederom in een afstand van 5 meter plaatsvinden.  
Als het rechtuit interval hardlopen op deze intensiteit zonder 
problemen kan worden uitgevoerd, kunnen op dezelfde intensiteit 
(maximaal 60%) zigzag hardloopvormen worden gestart. Hierbij 
kunnen in totaal 6 pionnen worden gebruikt en deze worden in een 
‘zig-zag’ vorm gepositioneerd. Pas in eerste instantie weer 5 meter 
inloopruimte en 5 meter uitloopruimte toe. 
Deze oefeningen kunnen zwaarder worden gemaakt door de 
maximale snelheid te verhogen tot uiteindelijk één herhaling van 
100%. Als dit zonder problemen gaat, dan kunnen de inloop- en 
uitloop vakken worden verwijderd. De snelheid wordt dan direct 
opgebouwd vanuit stilstand en het afremmen wordt nu ook snel na 
de laatste pion gedaan. Doe dit eerst met 2 benen en daarna met 
alleen het aangedane been.  

1x/3 dagen 6x1 herhaling interval rechtuit 
       1x/3 dagen 2x3 herhalingen ‘zigzag runs’ 
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7. Terugkeer in training  

De sport-specifieke training is uiteraard sterk afhankelijk van het type 
sport. Voor alle sporten geldt echter dat de overgang van de 
plyometrische oefenvormen qua volume en intensiteit vergelijkbaar 
moet zijn met de sport-specifieke training. Dit betekent vaak dat kan 
worden aangevangen met individuele sport-specifieke training; voor 
een basketballer kan dit inhouden dat er wordt gestart met 
dribbelbanen en schietvormen en voor voetballers afwerkvormen en 
pass- en trap oefeningen. Als dit zonder problemen gaat kan er worden 
ingestroomd in de groepstraining. Begin met maximaal 30 minuten 
training en bouw van daaruit op. Terugkeer in competitieve sport 
wordt geadviseerd als er geen extra reactie is op de Belasting test, 24 
uur na de training. Binnen het eerste jaar na de terugkeer in sport 
wordt geadviseerd om niet meer dan 3 intensieve trainingen of 
wedstrijden per week te doen. 

1x/2-3 dagen één training 

 

 

Hoe verder ?  

Als de wedstrijden weer zijn gestart, dan hoeft dit niet te betekenen dat de kniepees al volledig hersteld is. Om die reden is het zinvol om 
onderhoudsoefeningen te blijven doen. Probeer in die fase oefening 2 minimaal 2 maal per week uit te voeren. Daarnaast kan oefening 1 
worden uitgevoerd voor een training of wedstrijd met als doel de pijn te verminderen.  

 

  



 

 

 

 

 8 

Kniepees tendinopathie - Opbouwende oefentherapie 

Oefeningen gericht op de risicofactoren 

 

1. Rekken hamstrings 
Rek de hamstrings door in staande positie met het bovenlichaam voorover te 
buigen. Probeer zo dicht mogelijk bij de grond te komen en deze positie vast 
te houden met gestrekte benen. Als dit makkelijk gaat dan kunnen de benen 
iets breder worden geplaatst en kunnen de handen naar één voet worden 
gebracht, zodat er meer rek op één hamstring wordt gebracht. Bij deze 
oefening moet de rek in de hamstrings duidelijk voelbaar zijn. 

3x/week 3x30 seconden 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rekken bovenbeenspieren 
Rek de bovenbeenspier in staande positie. Pak met de hand de voet beet aan 
de voorzijde van het enkelgewricht en trek deze naar de bil totdat een 
rekgevoel merkbaar is. Houd deze positie 30 seconden vast, hierbij hoeft u de 
pijn niet op te zoeken. 

3x/week 3x30 seconden 
 

 

3. Rekken kuitspieren 
Zet het been dat getraind moet worden naar achteren en de voet plat op de 
grond. Beweeg het lichaam vervolgens voorwaarts, waarbij de voeten op de 
grond worden gehouden. Bij deze oefening moet de rek in de kuitspieren 
duidelijk voelbaar zijn. Rek de kuit met de knie gestrekt EN gebogen (de 
kuitspier bestaat namelijk uit 2 delen; een diep en oppervlakkig deel). Beide 
posities 30 seconden vasthouden. Wissel linker en rechter been af. 

3x/week 3x30 seconden 

 
 

 

  

  

 
 
 
 

 
Gestrekte knie                  Gebogen knie 
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4. Abductie krachttraining 
Bevestig de blauwe elastieken band die u van ons heeft gekregen rondom de 
enkels. Ga op de zij liggen, zodat de band opspant als je het gehele been naar 
buiten beweegt. Doe de oefening langzaam, 1 seconde naar buiten, 1 seconde 
vasthouden, 1 seconde naar binnen etc. Train beide benen.  

3x/week 3x15 herhalingen 
  

 

5. Kuitspier krachttraining (gestrekte knie) 

Ga met de voorvoet op de rand van een traptrede staan. Ga op beide tenen 
staan en haal vervolgens 1 been van de rand af. Zak zo ver mogelijk naar 
beneden met het standbeen, zodat de Achillespees helemaal op rek komt. Ga 
vervolgens weer met 2 benen omhoog. Doe de neerwaartse fase van de 
oefening langzaam: laat de hak in 3-4 seconden naar beneden zakken. Wissel 
linker en rechter zijde  af: 15x links, 15x rechts, 15x links etc, tenzij de 
sportarts anders voorschrijft. De oefeningen mogen lichte gevoeligheid 
opwekken en als de oefeningen eenvoudig gaan kan de grens worden 
opgezocht door de oefeningen te verzwaren. Dit kan door een rugzak te 
dragen met gewichten erin. Begin met maximaal 10 kg extra gewichten. Een 
alternatief is het gebruik van de kuitmachine (staand). 

       3x/week 3x15 herhalingen 

 
 

6. Kuitspier krachttraining (gebogen knie) 

Neem een zittende positie aan met de knieën in 90 graden buigstand. Houd de 
voeten eerst plat op de grond. Neem vervolgens de tenenstand aan met een 
gewicht rustend op de knie. Laat vervolgens de hielen weer langzaam naar de 
grond zakken. Begin met maximaal 5 kg per been. Een alternatief is het 
gebruik van de kuitmachine (zittend). 

3x/week 3x15 herhalingen 
 
 

 
 

 

 

 

 

7. Rugplank (1 been) 

Ga op de rug liggen met de schouders op de grond en de armen op de grond 
of voor de borst gekruist. Zet beide voeten op de grond met de knieën 
gebogen. Breng het bekken omhoog en probeer het bekken in 1 lijn te krijgen 
met de rug en benen (“plank”). Strek vervolgens 1 been uit in de lijn van het 
standbeen. Beweeg het been langzaam in 1 seconde omhoog, houd deze 
positie 1 seconde vast en breng het been vervolgens in 1 seconde omlaag. 
Wissel linker en rechter zijde af: bijvoorbeeld 15x links, 15x rechts, 15x links 
etc.  
Als de uitvoering zonder problemen gaat, dan kan in plaats van de herhalingen 
het duurvermogen worden getraind, door deze positie langer vast te houden 
(30 seconden). Wissel ook dan linker en rechter zijde af. 

3x/week 3x15 herhalingen 
3x/week 3x30 seconden 
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8. Heupstrekker krachttraining 
Bevestig de blauwe elastieken band weer rondom de enkels. Beweeg het been 
waar de elastieken band om de enkel zit langzaam in 1 seconde naar achteren, 
houd deze positie 1 seconde vast en breng beiden vervolgens in 1 seconde 
weer naar de beginstand. Wissel de linker en rechter zijde af.  

3x/week 3x15 herhalingen 
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Supplement 
 

1. Isometrische muurzit oefening beginner 
Deze oefening kan het makkelijkst worden uitgevoerd als een leg extension 
machine of een leg press machine niet beschikbaar is. Ga eerst met een 
vlakke rug tegen een muur staan en zak vervolgens door beide knieën, 
waarbij zowel de heupen als de knieën een hoek van 90 graden maken. 
Houd deze positie met 2 benen vast. Als de oefening makkelijk gaat kan een 
rugzak met gewichten worden omgedaan om de oefening zwaarder te 
maken. 

1x/dag 5x45 seconden 
 

 

 

 

 

 

 

 

    2. Isometrische muurzit oefening gevorderd 
Deze oefening kan het makkelijkst worden uitgevoerd als een leg extension 
machine of een leg press machine niet beschikbaar is. Ga eerst met een holle 
rug tegen een muur staan maak een iets diepere kniehoek met beide benen 
(de voeten komen dus dichter bij de muur). Zak vervolgens door beide 
knieën, waarbij zowel de heupen als de knieën een hoek van 90 graden 
maken. Strek vervolgens 1 been uit, zodat het te trainen been het gehele 
lichaamsgewicht moet dragen. Houd deze positie vast. Als de oefening 
makkelijk gaat kan een rugzak met gewichten worden omgedaan om de 
oefening zwaarder te maken. 

1x/dag 5x45 seconden 
 

 

3. Walking lunge  

Deze oefening kan het makkelijkst worden uitgevoerd als een leg extension 
machine of een leg press machine niet beschikbaar is. De basis voor deze 
oefening is een rechtopstaande positie met de voeten op schouderbreedte. 
Het ene been stapt naar voren zodanig dat het onderbeen een hoek van 90 
graden met de grond maakt (voorste knie komt niet voorbij je voet). Het 
achterste been gaat dan naar beneden tot de knie (bijna) de grond raakt. 
Ook is het aan te raden om je voorste voet niet in het verlengde van je 
achterste voet te zetten; het is een stuk moeilijker om in balans te blijven. 
Vervolgens kom je niet terug naar je startplaats, maar maak je met je andere 
been een stap voorwaarts. De bewegingsuitvoering blijft identiek. Maak de 
oefening zwaarder door gewichten in de handen te nemen of een rugzakje 
om te doen met gewichten. Begin daarbij met 10 kg. 

4x15 herhalingen 
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4. Step-ups 

Deze oefening kan het makkelijkst worden uitgevoerd als een leg extension 
machine of een leg press machine niet beschikbaar is. Ga voor een kleine 
verhoging staan van 20-30 cm. Stap met het aangedane been op de 
verhoging, zwaai langzaam het andere been de lucht in. Positioneer het 
zwaaibeen langzaam weer op de grond en stap vervolgens met het 
aangedane been van de verhoging af, zodat de startpositie weer wordt 
bereikt. Maak de oefening zwaarder door gewichten in de handen te nemen 
of een rugzakje om te doen met gewichten. Begin daarbij met 10 kg. 

4x15 herhalingen 

 

 

  

  

 

Vragen over de oefeningen? 

Voor vragen over de oefeningen kunt u bij een onafhankelijke sportarts terecht, die wel betrokken is bij het onderzoek maar niet over uw 
gegevens beschikt. Op deze manier willen we voorkomen dat de onderzoekers van het ziekenhuis de Gelderse Vallei niet een vertekend 
beeld zullen krijgen van één van de oefentherapieën en hierdoor gedurende het onderzoek dus beïnvloed zouden kunnen worden. U kunt 
uw vraag per e-mail stellen via peespoli@erasmusmc.nl met als onderwerp ‘Vraag oefentherapie in het kader van JUMPFOOD studie’ en 
met uw telefoonnummer weergeven voor het beantwoorden. Het streven is om binnen een week een reactie te geven. 

 

Oefeningen digitaal? 

Ga naar https://www.geldersevallei.nl/sports-valley/wetenschap-en-innovatie/jumpfood-studie/oefentherapie 

Hier staat deze handleiding digitaal, met daarbij alle filmpjes van de verschillende oefeningen voor verdere uitleg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit protocol is gemaakt samen met collega’s van het Erasmus MC, waar dit oefenprogramma is ontworpen en is getest. Zie het artikel: 

‘Effectiveness of progressive tendon-loading exercise therapy in patients with patellar tendinopathy: a randomised clinical trial’,       
door SJ Breda, EHG Oei, J Zwerver, E Visser, E Waarsing, GP Krestin en RJ de Vos. 
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