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Oefentherapie bij patella tendinopathie (PT)



Oefentherapie bij patella tendinopathie (PT)

Uitgangsvraag

Wat is de optimale vorm van oefentherapie bij patiënten met patella tendinopathie?

Aanbeveling

Adviseer de patiënt als basis voor de behandeling van patella tendinopathie oefentherapie (actieve
behandeling) gedurende twaalf weken, bij voorkeur (deels) onder begeleiding van de fysio- of
oefentherapeut.
 
Gebruik een stappenplan (zie figuur 1) bij de behandeling van patiënten met een patella tendinopathie:

1. Pijn management:
- Patiënteducatie (mondelinge en schriftelijke educatie).
- Belastingsadviezen.

2. Kracht opbouw:
Opbouwende krachtoefeningen van de quadriceps gedurende minimaal 12 weken. De vorm van
oefentherapie dient te worden afgestemd met de individuele patiënt. De voorkeur gaat uit naar
langzame en zware oefeningen waarbij afhankelijk van de reactie van de kniepees gekozen kan worden
voor een of meerdere contractievormen.

3. Opbouw explosiviteit/ plyometrie:
Afhankelijk van type sportbeoefening kan in aansluiting worden gestart met een geleidelijke opbouw
van explosieve/ plyometrische activiteiten.

4. Onderhoud bestaande uit krachtoefeningen van de quadriceps.

 
Overweeg eventueel aanvullende conservatieve behandelingen bij onvoldoende progressie na
patiënteducatie, belastingsadviezen en twaalf weken structurele oefentherapie (zie de module Aanvullende
conservatieve behandelingen PT).
 
Figuur 1 Stappenplan behandeling patiënten patella tendinopathie
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Overwegingen

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs
Oefentherapie wordt in de klinische praktijk het meest toegepast als behandeling voor patella tendinopathie.
Diverse studies (zie bijvoorbeeld Kjaer, 2009; Rudavsky, 2014; Van Rijn, 2019) bevestigen het belang van
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oefentherapie en ook bij andere tendinopathieën is de meeste evidentie aanwezig voor een actieve
behandeling. Daarnaast worden studies naar het effect van andere behandelingen vrijwel altijd gecombineerd
met oefentherapie. Oefentherapie wordt daarom ook door de werkgroep gezien als hoeksteen van de
behandeling van patella tendinopathie. Het doel van deze uitgangsvraag was om te achterhalen wat de
optimale vorm van oefentherapie is op basis van de huidige literatuur op dit gebied.
 
Er werden vijf gerandomiseerde studies gevonden die naar de effectiviteit van de verschillende vormen van
oefentherapie ten opzichte van elkaar hebben gekeken. De studiepopulaties in de gevonden studies zijn erg
klein, waardoor er weinig uitspraken gedaan kunnen worden over de effectiviteit van de verschillende
interventies. Derhalve kunnen er op basis van de literatuur geen sterke aanbevelingen worden geformuleerd
over het effect van de verschillende oefentherapievormen ten opzichte van elkaar.
 
De werkgroep probeert in onderstaande overwegingen uiteen te zetten hoe het tot de aanbevelingen is
gekomen. De effectiviteit, veiligheid, kosten, tijd die de patiënt in de behandeling moet investeren en
beschikbaarheid van de behandeling zijn hierin meegenomen. Hierbij dient er rekening mee te worden
gehouden dat het voorschrijven van oefentherapie geen ‘one size fits all recept’ is; dit komt bijvoorbeeld door
variaties in het stadium van patella tendinopathie (reactief of degeneratief (Cook, 2016)), verschillen in de
kinetische keten bij patiënten en de omvang en intensiteit van sportbeoefening en/of werkbelasting. Dit
maakt oefentherapie ook lastig te onderzoeken, mede omdat waarschijnlijk meerdere oefeningen in de
opbouw worden toegepast en het tijdspad per individu zal verschillen. In de beschreven studies gaat het
veelal om de chronische, degeneratieve vorm van patella tendinopathie.
 
De opbouw van oefentherapie kan volgens de werkgroep worden vormgegeven door gebruik te maken van
het volgende stappenplan gebaseerd op Rudavsky (2014): 1. Pijn management, 2. Kracht opbouw, 3.
Opbouw explosiviteit/plyometrie, 4. Onderhoud.
 
1. Pijn management
Op basis van klinische expertise adviseert de werkgroep om patiënteducatie en belastingsadviezen te
overwegen als basis van de behandeling van patella tendinopathie. De werkgroep is van mening dat
patiënteducatie bijdraagt aan een adequaat verwachtingsmanagement en plannen van meer realistische
doelstellingen. De belastingsadviezen hebben als belangrijk doel om de patiënt zelfbewuster en zelfredzamer
te maken.
 
Effecten van patiënteducatie worden vaak onderbelicht. Recent onderzoek bij patiënten met gluteus medius
tendinopathie laat zien dat patiënteducatie in combinatie met oefentherapie effectiever is dan een
afwachtend beleid of een injectie met corticosteroïden (Mellor, 2018). Patiënteducatie voor patiënten met
patella tendinopathie heeft volgens de werkgroep 3 elementen: uitleg over de aandoening, uitleg over de
prognose en pijneducatie. Concreet houdt dit in dat er wordt uitgelegd dat het een overbelastingsblessure
betreft met vaak langdurige klachten als gevolg. Daarnaast kunnen de klachten een terugkerend karakter
hebben, vooral indien de specifieke provocerende (sport- en/of werk-) belasting wordt gecontinueerd.
Pijneducatie houdt in dat zorgverleners hun kennis over pijn delen met de patiënt. Dit omvat uitleg van de
neurofysiologie van acute en chronische pijn (inclusief centrale sensitisatie). In de vroege fase van een
reactieve tendinopathie kan er nog sprake zijn van een acute (fysiologische) pijn, terwijl in de chronische fase

Anterieure kniepijn

PDF aangemaakt op 20-01-2023 5/18



de pijn pathologisch (dysfunctioneel) kan zijn (Rio, 2014). Naast lichamelijke factoren komt er steeds meer
aandacht voor de invloed van psychosociale aspecten op langdurige pijnklachten. Relatieve rust kan
kortdurend waarschijnlijk de pees beschermen in de vroege (reactieve) fase van de tendinopathie. Echter,
factoren zoals angst voor het ontstaan van meer schade of een volledige ruptuur, bewegingsangst en
catastroferen van de klachten, kunnen vooral bij langer bestaande klachten het herstel negatief beïnvloeden.
Bij de aanwezigheid van dit soort factoren kan pijneducatie effectief zijn in het verbeteren van ervaren
gezondheid en verminderen van de zorgconsumptie. Dit is voornamelijk bij patiënten met lage rugpijn
onderzocht, maar nog niet bij patiënten met patella tendinopathie (Louw, 2014).
 
Binnen het stadium pijn management speelt advies over belasting en belastbaarheid van de patellapees
volgens de werkgroep een belangrijk rol. Het tijdelijke staken of vervangen van provocerende (sport- en of
werk) belasting door niet-provocerende (sport- en of werk) belasting staat hierbij centraal om de pijnklachten
op korte termijn te verminderen, waarna deze op basis van de (pijn)reactie (VAS van 5 (0 tot 10) of lager) weer
geleidelijk kan worden opgebouwd (Silbernagel, 2007). Hierbij is het belangrijk beweging te blijven
stimuleren, maar zo veel mogelijk een toename van de klachten te vermijden. Hoewel dit een geaccepteerde
methode van revalidatie is bij tendinopathieën (Davenport, 2005), is het effect hiervan niet in
gerandomiseerde studies onderzocht.
 
Een snelle tijdelijke staking van provocerende (sport- en/of werk-) belasting kan in het geval van een reactieve
patella tendinopathie mogelijk al voldoende zijn voor een snelle sport- en of werkterugkeer.
 
Op korte termijn (tot 45 minuten na een oefensessie) zouden zware isometrisch contracties mogelijk pijn
verminderend kunnen werken (Rio, 2017). Deze resultaten zijn echter niet gerepliceerd in een latere studie,
die wel een kleine verbetering in pijn vonden, maar geen verschil zagen tussen zware isometrische
oefeningen of zware dynamische oefeningen (heavy slow resistance) (Holden, 2019). Ook bij andere
tendinopathieën is het bewijs voor isometrische oefeningen tegenstrijdig, waarbij er geen beter effect ten
opzichte van isotone oefeningen lijkt te zijn (Clifford, 2020). Aangezien de eerste studies naar zware
isometrische oefeningen op dit moment tegenstrijdige resultaten laten zien, is de werkgroep van mening dat
dit, indien hier op individuele basis een goede reden voor is (bijvoorbeeld voorafgaand aan een belangrijke
wedstrijd), op basis van trial and error kan worden toegepast. Isometrische oefeningen hoeven niet als
standaard zorg te worden toegepast.
 
2. Kracht opbouw
Na de eerste pijnmanagementfase (welke gedurende de revalidatie gecontinueerd zal worden), volgt een
fase gericht op opbouw van kracht. De werkgroep adviseert wanneer mogelijk direct te starten met een vorm
van krachtoefeningen voor de quadriceps. Het blijft ingewikkeld om de verschillende interventies
(oefeningen, duur, intensiteit) die zijn onderzocht in de verschillende studies en geëvalueerd met
verschillende uitkomstmaten samen te vatten. Op basis van de huidige literatuur kunnen geen sterke
aanbevelingen worden geformuleerd over wat de optimale vorm van oefentherapie is. Oefenvormen die
kunnen worden toegepast zijn excentrische, isotonische (concentrisch en excentrisch) en isometrische
oefeningen. Een overeenkomst binnen de onderzochte programma’s lijken oefeningen met een langzame en
zware belasting van de quadriceps te zijn. Gezien de resultaten kan er niet een contractievorm boven een
andere worden geplaatst. Dit komt overeen met eerdere reviews die de studies van meerdere

Anterieure kniepijn

PDF aangemaakt op 20-01-2023 6/18



tendinopathieën op een rij hebben gezet (Couppe, 2015; Malliaras, 2013). Zij geven ook aan dat de eerder
superieur geachte excentrische oefeningen op dit moment geen meerwaarde lijken te hebben boven
concentrische oefeningen van dezelfde intensiteit. Dit wordt eveneens bevestigd in een recent gepubliceerde
RCT (Breda, 2021). Deze RCT laat een beter resultaat op de VISA-P van een opbouwend oefenprogramma
(met VAS pijn ≤ 3) ten opzichte van een dagelijks provocatief excentrisch trainingsprogramma zien. Omdat de
resultaten na 29 maart 2020 zijn gepubliceerd en zodoende niet in de zoekstrategie zijn geïdentificeerd, kan
deze studie alleen in de overwegingen worden meegenomen. De werkgroep adviseert daarom in deze fase te
kiezen voor langzame en zware oefeningen waarbij afhankelijk van de reactie van de kniepees gekozen kan
worden voor een of meerdere contractievormen. Gebaseerd op de klinische ervaring van de werkgroep
hebben dynamische oefeningen hierbij de voorkeur indien deze getolereerd worden (pijn tijdens en na afloop
van de oefeningen VAS ≤ 3). Isometrische oefeningen kunnen een alternatief zijn in het geval van een
pijnscore hoger dan drie punten (0 tot 10) bij het doen van dynamische oefeningen. Zowel Frohm (2007), als
Visnes (2005) adviseerden extra gewicht toe te voegen bij een VAS van 3 (0 tot 10) of lager. De ervaring van
de werkgroep is dat isometrische oefeningen bij een deel van de patiënten minder pijn provoceren. Bij de
oefeningen waar een éénbenige uitvoering mogelijk is, adviseert de werkgroep dit te doen om compensatie
door het andere been te voorkomen. De studie van Kongsgaard (2009) heeft aangetoond dat patiënten die
drie keer per week een oefensessie (HSR) moesten doen meer tevreden waren over de behandeling dan
patiënten die het Alfredson protocol (dagelijks oefenen) volgden, ondanks dat er geen verschil in pijnscore
werd waargenomen. Mede gelet op de therapietrouw geeft de werkgroep derhalve de voorkeur aan een
programma (met een langzame en zware belasting van de quadriceps) waarbij er drie keer per week wordt
geoefend. Een eenduidige definitie van “langzaam en zwaar” bestaat nog niet, de werkgroep adviseert als
richtlijn op basis van de bestaande studies en ervaring om de concentrische en excentrische onderdelen van
de oefening beide 3 tot 4 seconden te laten duren (Kongsgaard, 2010; Van Ark, 2016) rond het 8 Repetition
Maximum (Kongsgaard, 2010; Van Ark, 2016). Er is meer onderzoek nodig om dit advies verder te kunnen
onderbouwen.
 
Een goede afstemming tussen oefentherapie en sportbeoefening/werkbelasting lijkt wel van belang. De
oefentherapievorm speelt hierbij een rol. De meeste van de eerste (pilot) studies naar het bekendste
excentrische single leg decline squat protocol (Alfredson) laten zien dat deze provocatieve oefeningen alleen
effect hebben wanneer patiënten ook stoppen met sportparticipatie (Visnes, 2006; Jonsson, 2005; Young,
2005; Purdam, 2004).
 
Ook liet een studie die dit protocol preventief toepaste bij een groep voetballers in voorbereiding op het
seizoen zien dat in geval van al aanwezige afwijkingen op echobeelden het risico op een patella
tendinopathie juist toeneemt (Fredberg, 2007). Gezien de provocatieve belasting van het single leg decline
squat protocol (Alfredson protocol, Young, 2005) adviseert de werkgroep dit niet te combineren met
(volledige) sportbeoefening.
 
Ondanks de zeer lage bewijslast kan in aanvulling op de krachtoefeningen in individuele gevallen, met name
wanneer er sprake is van een verkorting van de hamstrings, quadriceps en musculus triceps surae, stretching
worden overwogen (Sprague, 2018; Stasinopoulos, 2012).
 
In de praktijk wordt bij het inrichten van oefentherapie ook aandacht geschonken aan de kinetische keten en
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eventuele aanpak van lacunes hierin. De kinetische keten is het geheel van spieren en gewrichten in het hele
lichaam, waarbij verschillende spieren/gewrichten invloed uitoefenen op elkaar. Een zwakte in een andere
spier/gewricht kan mogelijk verklarend zijn voor het ontstaan van een patella tendinopathie. Er is slechts
beperkt onderzoek gedaan naar risicofactoren in de kinetische keten voor het ontstaan van een patella
tendinopathie. Er zijn geen gepubliceerde onderzoeken naar de effectiviteit van correcties op de kinetische
keten bij een patella tendinopathie. De werkgroep heeft dit daarom niet opgenomen in de aanbevelingen.
 
3. Opbouw explosiviteit/ plyometrie
De werkgroep adviseert een geleidelijke opbouw van explosieve/ plyometrische activiteiten gedurende de
revalidatie, zoals ook gepostuleerd door Rudavsky (2014) en Breda (2021). Voorbeelden hiervan zijn springen
en snelle richtingsveranderingen. Deze activiteiten worden gezien als meest belastend voor de kniepees.
Zoals eerder genoemd, is de balans tussen belasting en belastbaarheid van belang in de opbouw. Afhankelijk
van de (pijn)reactie op explosieve (sport)activiteiten dient dit eerder of later in de revalidatie te worden
opgebouwd. Hierbij kan gedacht worden aan opbouw door middel van sprongoefeningen, maar ook aan een
(gedeeltelijke) sportterugkeer. In de opbouw van deze activiteiten zal de mate van pijn tijdens en na de
oefeningen steeds leidend zijn in de progressie (een pijnscore VAS van drie of minder kan worden
geaccepteerd). Afhankelijk van de benodigde capaciteit voor de patiënt (een topsporter in een explosieve
sport heeft veel meer capaciteit nodig dan een recreatieve sporter in een niet explosieve sport) dient meer of
minder aandacht aan deze fase te worden besteed.
 
4. Onderhoud
De werkgroep is op basis van klinische ervaring van mening dat na volledige terugkeer in de sport of het
werk, de patiënt geadviseerd moet worden om (minder frequent) krachttraining van de quadriceps te blijven
doen en daarnaast rekening te blijven houden met de belasting van de kniepees door snelle toenames in
belasting te voorkomen.
 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers)
Om meer inzicht te krijgen in de waarden en voorkeuren van patiënten met patella tendinopathie is er in
samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland een vragenlijst opgesteld en uitgezet.
 
Alle patiënten (n=9) die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben een vorm van oefentherapie gehad. De
belangrijkste doelen voor de patiënt waren om weer pijnvrij de dagelijkse activiteiten te kunnen uitoefenen
en pijnvrij te kunnen sporten, bij voorkeur op het oude niveau.
 
De werkgroep adviseert oefentherapie (deels) onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut. Genoemd
voordeel is onder andere het toezicht op een juiste uitvoering van de oefeningen, waardoor op een veilige en
verantwoorde manier de belasting verder kan worden uitgebreid of tijdig kan worden ingegrepen bij een
dreigende overbelasting. Daarnaast speelt therapietrouw een belangrijke rol wanneer het gaat om de kans
op herstel. Uit de ingevulde vragenlijst komt naar voren dat shared-decision-making een gunstige invloed
heeft op de therapietrouw, er is hierover nog weinig bekend in de wetenschappelijk literatuur (Joosten, 2008;
Tousignant-Laflamme, 2017). Verder adviseert de werkgroep om in samenspraak met de patiënt het
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oefenprogramma regelmatig en op gestructureerde wijze (VAS en VISA-P) te evalueren. Overleg tussen
zorgverleners, en dan met name de afstemming tussen arts en fysio- of oefentherapeut, wordt door de
patiënt als zeer waardevol ervaren.
 
Genoemde nadelen zijn de tijdsinvestering (meerdere keren per week oefenen) en de duur tot
verbetering/herstel. Bekend is dat de behandeling van patella tendinopathie over het algemeen veel geduld
en een geïntegreerde aanpak vergt. Het is belangrijk dat de arts/fysio- of oefentherapeut en de patiënt
onderkennen dat bij een tendinopathie die al maanden bestaat soms een lange revalidatieperiode nodig is
voordat de klachten zijn verdwenen. De eerdergenoemde patiënteducatie met uitleg over de aandoening en
de prognose speelt hierbij een belangrijke rol. De werkgroep is van mening dat mondelinge informatie goed
kan worden ondersteund door een andere vorm van informatie, bijvoorbeeld een informatiefolder of
relevante informatie op betrouwbare internetbronnen (bijvoorbeeld www.thuisarts.nl en www.sportzorg.nl).
 
In geval van een patella tendinopathie is de beschikking tot (medische) fitness wenselijk in de uitvoering van
oefentherapie. De werkgroep is van mening dat oefentherapie met behulp van fitnessapparatuur, met name
voor patiënten die willen terugkeren naar een explosieve sport, de voorkeur heeft boven een
thuisoefenschema. Fitnessapparatuur maakt het mogelijk om de belasting geleidelijk op te voeren en de
quadriceps beter te isoleren (met behulp van leg extension apparaat of een leg press apparaat), zodat
compensatie door andere spiergroepen wordt voorkomen. Overigens is niet bij elke oefensessie
fysiotherapeutische begeleiding noodzakelijk. Patiënten die niet sporten of recreatieve sporters die een niet-
explosieve sport beoefenen kan, uit kostenoverweging, een thuisoefenschema worden aangeboden.
 
Kosten (middelenbeslag)
Er zijn geen studies uitgevoerd naar de (kosten)effectiviteit van het geven van patiënteducatie,
belastingsadviezen en adviseren en begeleiden van oefentherapie. Bij oefentherapie voor patiënten met
patella tendinopathie wordt geadviseerd dit deels onder begeleiding van de fysio- of oefentherapeut uit te
voeren. Het is waarschijnlijk dat patiënten waarbij risicofactoren (bijvoorbeeld genetisch profiel en
hypercholesterolemie) aanwezig zijn en hoge functie-eisen (bijvoorbeeld terugkeer naar een explosieve sport)
meer contacten met de fysio- of oefentherapeut hebben dan patiënten met een gunstiger prognostisch
profiel en lagere functie-eisen. De directe kosten voor fysiotherapeutische begeleiding zijn voor de patiënt.
Indien de patiënt over een aanvullende zorgverzekering beschikt en de fysio- of oefentherapeut
gecontracteerde zorg levert, zal de begeleiding ten laste van de aanvullende zorgverzekering zijn. In de
afgelopen jaren is de omvang van fysiotherapeutische begeleiding vanuit de aanvullende zorgverzekering
sterk afgenomen, waardoor het door de zorgverzekering vergoedde contact vaak beperkt is tot zes of negen
behandelingen. Bij patiënten met een gunstig prognostisch profiel en lagere functie-eisen kan dit middels
een combinatie van gerichte oefentherapie onder begeleiding van de fysio- of oefentherapeuten zelfstandig
uitgevoerde oefentherapie (thuis of in de sportschool) voldoende zijn. Bij patiënten met een ongunstig
prognostisch profiel en hogere functie-eisen zijn zes of negen behandelingen over het algemeen
onvoldoende. Patiënten moeten in deze situatie de fysiotherapeutische zorg zelf betalen. Daarnaast zal een
patiënt de mogelijk aanvullende medische fitness of het sportschoolabonnement zelf moeten betalen. Dit zal
in de praktijk vaak tot niet-optimale zorg en uitblijven van therapie-effecten leiden, omdat niet elke patiënt
over de financiële middelen beschikt om dit te bekostigen. Dit is een onwenselijke situatie.
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Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie
De volgende factoren zouden van invloed kunnen zijn op de implementatie van de aanbevelingen:

Oefentherapie voor patiënten met patella tendinopathie wordt (deels) onder begeleiding van de fysio-
of oefentherapeut uitgevoerd. Fysiotherapie/oefentherapie wordt niet vanuit de basisverzekering, maar
vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het aantal vergoede behandelingen verschilt per
zorgverzekeraar en type aanvullende verzekering. Patiënten zonder een aanvullende verzekering of met
een beperkt aantal vergoede behandelingen, zullen (een gedeelte) zelf moeten betalen.
De kosten voor eventuele medische fitness of een sportschoolabonnement komen eveneens voor
rekening van de patiënt.
Therapietrouw speelt een belangrijke rol wanneer het gaat om de kans op herstel, omdat de patiënt
gedurende langere tijd onder begeleiding dan wel zelfstandig oefeningen moet uitvoeren. In de
context van oefentherapie bij patella tendinopathie kunnen de volgende factoren van invloed zijn op de
therapietrouw; educatie van patiënten over de reden voor oefeningen en doseringen, tijdsbestek
waarover effecten verwacht kunnen worden en de mogelijke toename van anterieure kniepijn door de
oefentherapie (verwachtingsmanagement).

Voor het verstrekken van volledige en gestandaardiseerde informatie en educatie omtrent de aandoening en
de advisering en uitvoering van oefentherapie is het wenselijk dat er overeenstemming is tussen de
verschillende zorgverleners. Voor de Nederlandse situatie, waar veel disciplines betrokken zijn bij de
behandeling van patella tendinopathie, is nadere uitwerking daarvan waarschijnlijk bevorderlijk voor de
implementatie
 
De werkgroep is van mening dat er voldoende geschoolde zorgverleners (o.a. fysio- of oefentherapeut) en
sportscholen beschikbaar zijn voor een succesvolle implementatie van de aanbevelingen.
 
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies
Het beperkte aantal studies van relatief lage kwaliteit maken een aanbeveling voor een specifiek
oefenprogramma niet mogelijk. Daarbij zorgen individuele verschillen ervoor dat de behandeling van patella
tendinopathie niet een ‘one size fits all recept’ is. Mede doordat de belasting van de kniepees een
belangrijke rol speelt bij een patella tendinopathie zijn patiënteducatie en belastingsadviezen cruciaal; door
dit toe te passen kan een patiënt zijn belasting beter “managen”. Gezien de patiënt tevredenheid ten
opzichte van een dagelijks oefenprogramma en er eerder een provocatie is te verwachten bij toepassing van
het Alfredson protocol, gaat de voorkeur uit naar oefentherapie met langzame en zware oefeningen (3x per
week). Bij het opstellen van de aanbevelingen is rekening gehouden met de (beperkt) beschikbare literatuur
en klinische ervaring van de werkgroep.

Onderbouwing

Achtergrond

Patella tendinopathie is een blessure die langdurig klachten kan geven en moeilijk te behandelen is. In de
praktijk worden veel verschillende soorten behandelingen toegepast. Voor een behandeling door middel van
oefentherapie is de meeste evidentie en indien een andere vorm van behandeling wordt ingezet, wordt deze
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praktisch altijd gecombineerd met oefentherapie. Er is echter nog onduidelijkheid over de exacte invulling
van oefentherapie, waarbij niet elke vorm per definitie tot verbetering leidt.
 
Knelpunten:

Er is onvoldoende kennis over de effectiviteit van de verschillende vormen van oefentherapie ten
opzichte van elkaar. Mede hierdoor is er veel praktijkvariatie.
Er is onvoldoende kennis over de FITT (Frequency, Intensity, Type, Time) factoren. Mede hierdoor
wordt een revalidatieprogramma vaak te snel opgebouwd of te snel gestaakt.
De revalidatie/oefentherapie stopt vaak wanneer weer met trainen/werken wordt begonnen in plaats
van het continueren van dit programma tijdens de opbouw.

Conclusies

1. Pain (critical)

Very low
GRADE

It is unclear what the effect of different training types (eccentric, isometric, and isotonic/
heavy slow resistance) is over one another on pain.
 
Sources: (Frohm, 2007; Kongsgaard, 2009; Van Ark, 2016; Visnes, 2005)

 
2. Function (critical)

Very low
GRADE

It is unclear what the effect of different training types (eccentric, isometric, and isotonic/
heavy slow resistance) is over one another on function.
 
Sources: (Frohm, 2007; Kongsgaard, 2009; Stasinopoulos, 2012; Van Ark, 2016; Visnes,
2005)

 
3. Return to sport/work (important)

-
GRADE

The outcome measure return to sport/ work was not reported in the included studies.

 
4. Duration of absenteeism (important)

-
GRADE

The outcome measure duration of absenteeism was not reported in the included studies.

 
5. Patient satisfaction (important)

Very low
GRADE

The evidence is very uncertain about the effect of exercise therapy on patient satisfaction.
 
Sources: (Kongsgaard, 2009)

 
6. Patient recovery (important)
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Low
GRADE

The outcome measure patient recovery was not reported in the included studies.

Samenvatting literatuur

Description of studies
Frohm (2007) described a pilot randomized clinical trial (RCT) with 20 athletes with patellar tendinopathy.
Athletes were included in the study if they had the clinical diagnosis of patellar tendinopathy verified by MRI
or ultrasound imaging, and symptoms for at least 3 months. Participants were randomized in two groups: the
group performing eccentric overload training with the Bromsman device (n=11) or the standard eccentric
training group using a decline board (n=9). The sessions for both groups consisted of a standardized warming
up, eccentric training alternated with trunk and foot stability training and each session was rounded off with
stretching exercises of the quadriceps and hamstrings. The eccentric overload training group used the
Bromsman device, which consists of a barbell (320 kg) suspended from wires that can be moved up and down
along a chosen distance and at a preset speed by a hydraulic machine. The descending distance was
individually set from a standing straight position to approximately 110 of knee flexion, and the speed was set
to 0.11 m/s. The patients resisted the movement of the barbell using both legs: 4 sets of 4 repetitions (initial
set for warm‐up, then maximal effort for next 3 sets). The other group performed unilateral squats on a 25
decline board with 3 sets of 15 repetitions, and daily home exercises (3 sets of 15 reps/day). If the VAS score
was < 3 for a set, the load was increased in 5 kg increments, and if the VAS exceeded > 5, the load was
reduced. The principal investigator supervised all the training sessions for all patients in both groups at the
clinic. The effectiveness of the training was evaluated with the VISA-P score after 12 weeks. Secondary
outcome measures were isokinetic muscle torque, dynamic function and muscle flexibility, as well as pain level
estimations using visual analogue scale (VAS).
 
The RCT of Kongsgaard (2009) consisted of three arms: eccentric decline squat training (n=13), heavy slow
resistance training (n=13), and peritendinous corticosteroid injections (n=13). Corticosteroid injections are not
included in the current search question, and this study condition is therefore excluded from this summary. The
eccentric training group performed three sets of 15 slow repetitions of eccentric unilateral squats on a 25
decline board, twice a day for 12 weeks. Once a week the participants had a supervised training. Load was
increased as pain diminished, using a backpack with increasing load. The heavy slow resistance (HSR) training
consisted of three weekly sessions, including one supervised session. Every training consisted of four sets of
squats, leg press and hack squats. All exercises were performed from extension to 90  knee flexion, and
patients were instructed to perform the exercise in 6 seconds per repetition (3s in eccentric phase and 3s in
concentric phase). All participants could perform their sporting activities during the intervention period, if
these activities could be performed with a maximum VAS-score of 30 (range 0 to 100). All participants
performed at least 75% of the sessions, the average compliance in the eccentric group was 89 ± 8% and in
the HSR group 91 ± 5%. The effectiveness of the interventions was evaluated after 12 weeks intervention and
after six months with the VISA-P and the VAS, further satisfaction was measured as “satisfied” or “not
satisfied”.
 
Stasinopoulos (2012) compared eccentric training and stretching (n=22) with eccentric training alone (n=21).
They included patients who had patellar tendinopathy for at least 3 months. The training consisted of
unilateral squats on a 25  decline board. The squat was performed at a slow speed in three sets of 15
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repetitions. The patients were told to go ahead with the exercise even if they experienced mild pain. When
the squat was pain-free, the load was increased by holding weights in their hands. The group with stretching
exercises performed static stretching of quadriceps and hamstrings before and after the eccentric training,
each stretch lasted 30 seconds and there was a one-minute rest between each stretch. The training was
performed five times per week for four weeks and was individualized based on the patient’s description of
pain experienced during the training. The effectiveness of the training was evaluated with the VISA-P score
after four and 24 weeks.
 
The randomized clinical trial of Van Ark (2016) described the effects of isometric and isotonic training in
jumping athletes with patellar tendinopathy. The isometric group (n=13) used the leg extension machine to
perform five sets of 45s isometric contractions of each leg hold at knee angle 60° flexion at 80% MVC. The
isotonic group (n=16) used the leg extension machine to perform four sets of eight repetitions, with 3s
concentric phase immediately followed by 4s eccentric phase per repetition performed on 80% of 8RM. After
performing the exercises for each leg, all participants rested for 15s before continuing with the first leg again.
Weight was increased by 2.5% every week if possible. The program was demonstrated (including repetition
maximum testing) at the gym where they were going to perform their exercises. Every week participants were
followed-up in person or by phone, asking participants if they encountered any problems with the exercise
program. The intervention consisted of four sessions per week for four weeks. The median number of sessions
performed per week (compliance) in the isometric group was 3 (IQR 2.5 to 3.9) and in the isotonic group was 3
(IQR2.75 to 3.75). The effectiveness of the training was evaluated measuring pain during a single leg decline
squat (SLDS) scored on a numeric rating scale (NRS), besides the VISA-P score was used to evaluate pain and
function of the knee after four weeks.
Visnes (2005) conducted a RCT with volleyball players with patellar and/or quadriceps tendinopathy for at
least three months and a VISA-P score < 80. A total of 29 patients participated, 24 of them had patellar
tendinopathy, 2 patients had quadriceps tendinopathy only, and 3 patients had both quadriceps and patellar
tendinopathy. The participants were randomized to a training group (n=13) or a control group (n=16). The
training consisted of eccentric home exercises (squats) on a 25° decline board. The squat went to 90° of knee
flexion, which ensured that the subjects went past 60° of knee flexion, the joint angle thought to place
maximal load on the patellar tendon. If pain on the VAS score was < 3 or 4 extra weight was recommended,
the load was increased in 5 kg increments, and if VAS exceeded 6 or 7, it was recommended to reduce the
load. Only 6 of the 13 players in this group did exercises with an additional external load, and the final load
these players reported having used was 4.2 ± 4.9 kg. Patients were followed up by telephone when the
training period started, and the training program was described and discussed in detail by the investigators.
The training group was instructed to perform the eccentric training program twice a day (14 sessions per
week), and the mean value reported was 8.2 ± 4.6 sessions per week. In addition, each player was instructed
in person during the first half of the training period (2 to 6 weeks into the program) to ensure proper
execution of the program and exercises. The players in the training group were encouraged to continue the
eccentric training if they still had knee pain at the end of the 12-week treatment period. The control group
did not receive a training intervention, however, both groups received an information package. The
effectiveness of the training was evaluated with the VISA-P score 6 weeks after the 12 weeks intervention
period and after 6 months, further global knee function and jumping performance were measured.
 
Results
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1. Pain (critical)
Pain was measured by a visual analogue scale (VAS) in the studies of Frohm (2007), Kongsgaard (2009) and
Visnes (2005), and by using the numerical rating scale (NRS) in the study of Van Ark (2016). Both tools range
from 0 to 10 or 100, where 0 is equal to no pain and 10 or 100 is the worst pain.
 
Frohm (2007) reported pain after 12 weeks of training. The eccentric overload training group scored a median
of 4 (IQR 4 to 6) on the VAS at baseline and a median of 0 (IQR 0 to 1) after 12 weeks (n=11), the
standardized eccentric training group scored a median of 5 (IQR 4 to 5) at baseline and a median of 1 (IQR 1
to 2) after 12 weeks (n=9). No between group analyses were performed by Frohm (2007).
 
Kongsgaard (2009) showed a mean VAS-score of 31 ± 26 in the eccentric group and 19 ± 15 in the HSR group
after 12 weeks. After 6 months, the mean VAS-score was 22 ± 17 in the eccentric group and 13 ± 16 in the
HSR group. No significant differences were found in the relative improvement of the VAS between baseline
and 6 months between the groups.
 
Visnes (2005) reported a mean VAS-score of 5.1 ± 8.1 during the eccentric training, however no information is
provided about the pain levels of the control group.
 
Van Ark (2016) presented pain during a single leg decline squat. The isometric group scored a median of 6.3
(IQR 5.3 to 7.0) on the NRS at baseline and a median of 4.0 (IQR 2.0 to 5.0) after 4 weeks (n=8), the isotonic
group scored a median of 5.5 (IQR 4.0 to 6.0) at baseline and a median of 2.0 (IQR 1.0 to 3.0) after 4 weeks
(n=11). There was no statistically significant difference in the NRS pain score change between the groups
(p=0.208).
 
Due to heterogeneity in the studies and interventions it was not possible to pool these data.
 
Level of evidence of the literature
The level of evidence regarding the outcome pain started at high as it was based on RCTs but was
downgraded by three levels because of study limitations (risk of bias, -1) and number of included patients
(imprecision, -2). The final level is very low.
 
2. Function (critical)
Pain and function were measured with the VISA-P questionnaire in patients with patellar tendinopathy. The
VISA-P ranged from 0 to 100, where a score of 100 means being a completely asymptomatic and fully
functioning athlete. This questionnaire was used in all five studies (Frohm, 2007; Kongsgaard, 2009;
Stasinopoulos, 2012; Van Ark, 2016; Visnes, 2005).
 
Frohm (2007) reported the VISA-P score after 12 weeks of training. The eccentric overload training group
scored a median of 86 (95%CI: 71 to 92) after 12 weeks (n=11), the standardized eccentric training group
scored a median of 75 (95%CI 46 to 83) after 12 weeks (n=9). There were no statistically significant
differences between the groups.
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Kongsgaard (2009) showed a VISA-P score of 75 ± 3 in the eccentric group (n=12) and 78 ± 18 in the HSR
group (n=13) after 12 weeks. After 6 months, the mean VISA-P score was 76 ± 16 in the eccentric group and
86 ± 12 in the HSR group. No statistically significant differences between these groups were reported.
 
Stasinopoulos (2012) reported the VISA-P after 4 and 24 weeks. The eccentric training group with static
stretching (n=22) scored 86 (95%CI: 70 to 94) after 4 weeks, and 94 (95%CI 75 to 100) after 24 weeks. The
eccentric training group without stretching (n=21) scored 74 (95%CI 58 to 82) after 4 weeks, and 77 (95%CI
68 to 84) after 24 weeks. The change in the VISA-P scores between groups showed significant more
improvement in the eccentric training group with static stretching at 4 weeks and at 24 weeks (p<0.05).
 
Van Ark (2016) presented a median score of 75.0 (IQR 72.5 to 87.0) after 4 weeks in the isometric group (n=8),
and a median score of 79.0 (IQR 67.0 to 86.0) after 4 weeks the isotonic group (n=10). There was no
significant difference in VISA-P score change (p=0.965) between the groups.
 
Visnes (2005) showed no significant differences between the training group (n=13) and the control group
(n=16) in the VISA-P score from baseline to 12 weeks (post intervention), further no significant between-group
differences were found at 6 weeks (p=0.71) or at 6 months (p=0.99). The VISA-P score at 12 weeks was 70.2 ±
15.4 for the eccentric training group and 75.4 ± 16.7 for the control group.
 
Due to heterogeneity in the studies and interventions it was not possible to pool these data.
 
Level of evidence of the literature
The level of evidence regarding the outcome function started at high as it was based on RCTs but was
downgraded by three levels because of study limitations (risk of bias, -1) and number of included patients
(imprecision, -2). The final level is very low.
 
3. Return to sport/work (important)
Return to sport/work was not described as an outcome in the included studies.
 
Level of evidence of the literature
The level of evidence regarding the outcome return to sport/work was not assessed due to lack of studies.
 
4. Duration of absenteeism (important)
Duration of absenteeism was not described as an outcome in the included studies.
 
Level of evidence of the literature
The level of evidence regarding the outcome duration of absenteeism was not assessed due to lack of
studies.
 
5. Patient satisfaction (important)
Patient satisfaction was described by Kongsgaard (2009). After 12 weeks intervention, 42% (n=5) of the
patients in the eccentric training group were satisfied with their clinical outcome and 70% (n=9) of the patients
in the HSR group. After 6 months, 22% (n=2) of the patients in the eccentric training group were satisfied, and
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73% (n=8) of the patients in the HSR group.
 
Level of evidence of the literature
The level of evidence regarding the outcome patient satisfaction started at high as it was based on a RCT trial
but was downgraded by three levels because of study limitations (risk of bias, -1) and number of included
patients (imprecision, -2). The final level is very low.
 
6. Patient recovery (important)
Patient recovery was not described as an outcome in the included studies.
 
Level of evidence of the literature
The level of evidence regarding the outcome patient recovery was not assessed due to lack of studies.

Zoeken en selecteren

A systematic review of the literature was performed to answer the following question:
What is the effectiveness of exercise therapy in patients with patellar tendinopathy when compared to other
types of exercise therapy or a control group (standard care/ placebo/ wait and see policy) on pain, function,
return to sport/ work, duration of absenteeism, patient satisfaction, and patient recovery?
 
P: patients with patellar tendinopathy (adults).
I: exercise therapy.
C: other type of exercise therapy or control group/ standard care/ placebo/ wait and see policy.
O: pain, function, return to sport/ work, duration of absenteeism, patient satisfaction, and patient recovery.
 
Relevant outcome measures
The guideline development group considered pain and function as critical outcome measures for decision
making; and return to sport/ work, duration of absenteeism, patient satisfaction, and patient recovery as
important outcome measures for decision making.
 
For the outcome pain the Visual Analogue Scale (VAS) and the Numeric Rating Scale (NRS) were used. The
VISA-P score is a questionnaire developed to measure pain and function in patients with patellar
tendinopathy. Return to sport/ work was measured with the Tegner score. Satisfaction with the result of
treatment and recovery were usually measured on a Likert scale.
 
The working group defined a difference of 2 cm (out of 10 cm) on the VAS or 2 points on the NRS score as a
minimal clinically (patient) important difference, in line with Crossley (2004). A difference of 13 points on the
VISA-P score is seen as a minimal clinically important difference (Hernandez-Sanchez, 2014). A minimal
clinically important difference for return to sport/ work, duration of absenteeism, patient satisfaction and
patient recovery was not predefined.
 
Search and select (Methods)
The databases Pubmed and Embase (via Embase.com) were searched with relevant search terms until March
29 , 2020. The detailed search strategy is depicted under the tab Methods. The systematic literature searchth
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resulted in 316 hits. Studies were selected based on the following criteria: systematic reviews (searched in at
least two databases, and detailed search strategy, risk of bias assessment and results of the individual studies
available) and randomized controlled trials (RCTs) that included at least 20 patients with patellar
tendinopathy, compared exercise therapy with another exercise therapy or a control condition, and included
at least one of the defined outcome measures. Nine RCT studies were initially selected based on title and
abstract screening, seven of these RCT studies were part of a systematic review. The systematic review (Lim,
2018) provided an overview of the effects of isometric, eccentric, and heavy slow resistance (HSR) exercises on
pain and function in patients with patellar tendinopathy, however it did not provide a meta-analysis of the
included studies. Therefore, the systematic review was excluded. From the seven individual RCTs, three
studies were excluded due to the small study population (n< 20) (see exclusion table). One study of two the
initially selected RCT studies was excluded because it was written in Spanish (see also the table with reasons
for exclusion under the tab Methods).
 
Results
Five RCT studies were included in the analysis of the literature. Of these five articles, one study was about
isometric and isotonic (heavy slow resistance) training (van Ark, 2016), and four studies were about eccentric
training (Frohm, 2007; Kongsgaard, 2009; Stasinopoulos, 2012; Visnes, 2005). Important study characteristics
and results are summarized in the evidence table. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk
of bias table.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 25-01-2022
Laatst geautoriseerd : 25-01-2022

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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