
OMGAAN MET 
PATELLOFEMORALE PIJN

Patellofemorale pijn (pijn rondom, achter of onder de knieschijf) komt vaak voor 
en treft zowel mannen als vrouw met allerlei activiteitenniveaus. Vaak resulteert 
dit in pijn tijdens simpele dagelijkse activiteiten zoals wandelen, rennen, zitten, 
hurken en traplopen. 
Patellofemorale pijn heeft vele oorzaken en zodanig zijn er erg veel opties voor 
behandeling beschikbaar. De informatie in deze folder zal u helpen om tot de 
meest geschikte behandeling voor uw kniepijn te komen. Het wordt aanbevolen 
om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen om uw behandeling verder te 
begeleiden. 

BELANGRIJKE FACTOREN EN 
BEHANDEL OPTIES 

(Zie binnenzijde voor meer details)

PRIORITEITEN VOOR HET OMGAAN MET UW PATELLOFEMORALE PIJN

1. 1. Als u denkt patellofemorale pijn te hebben, zoek dan zo spoedig mogelijk hulp – dit 
vergoot uw kans op een succesvol herstel. 

2. Er zijn vele effectieve behandel opties die u met uw behandelend therapeut kunt 
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Figuur 5 Geleidelijke en veilige opbouw in het 
niveau van fysieke activiteit.
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Deze folder is gemaakt als onderdeel van een non profit project door Dr. Christian Barton en Michael Rathleff. 

bespreken.
3.        Uw herstel zal het best verlopen 

als u actief deelneemt aan uw 
revalidatie.

4.        Het adequaat aanpassen van uw 
fysieke activiteiten is vaak de eerste 
stap op weg naar een succesvol 
herstel.

5. Zorg voor een geleidelijke en veilige 
opbouw in uw fysieke activiteit 
(Figuur 5).

          BELANGRIJKE 
BIOMECHANISCHE 
FACTOREN OM TE 

OVERWEGEN

1. Slechte functie en 
zwakte van heupspieren 

2. Slechte functie 
en zwakte van 
dijbeenspieren

3. Verkeerde 
voetafwikkeling 
(pronatie) 

pé.

BELANGRIJKE 
BEHANDELOPTIES

1. Oefeningen ter 
verbetering van kracht 
en functie van de heup- 
en dijbeenspieren 

2. Taping van de knieschijf 
voor pijnverlichting op 
korte termijn 

3. Steunzolen bij 
een verkeerde 
voetafwikkeling 
(pronatie) 



Aanvullende behandelingen
PIJNVERMINDERING 
1. Tape of bandage kan de pijn verlichten 

op de korte termijn – uw therapeut 
kan deze aanbrengen of u aanleren 
hoe dit zelf te doen. 

2. Braces kunnen ook helpen pijn te 
verlichten. 

3. Steunzolen kunnen soms pijn 
verlichten – uw therapeut zal u helpen 
te beslissen of deze geschikt zijn, of u 
doorverwijzen naar een specialist. 

BEHANDEL OPTIES 
(Goede kwaliteit revalidatie met oefeningen is de sleutel)

Oefeningen
WELKE UITGANGSPUNTEN ZIJN BELANGRIJK?
1. Uw therapeut kan een periode van rust 

voorstellen alvorens opnieuw beginnen 
met oefenen.

2 Oefeningen in zit of lig aan het begin 
kunnen helpen om de heup- en dijbeen-
spieren pijnvrij te laten functioneren. 

3. Zodra de pijn dit toestaat, moeten oe-
feningen worden uitgevoerd in staande 
houdingen die dagelijkse activiteiten 
nabootsen. 

4. Uw therapeut moet begeleiding geven 
bij elke nieuwe oefening om ervoor 
te zorgen dat de juiste techniek wordt 
aangeleerd.  

5. Spiegels en video-opnamen kunnen 
helpen om de correcte oefentechnieken 
thuis aan te leren. 

6. Oefeningen zullen niet helpen, tenzij u 
ze uitvoert met de juiste techniek en op 
regelmatige basis.

 

WELKE OEFENINGEN MOET IK DOEN?
1. Zwakte en slechte functie van de heup- 

en dijbeenspieren komt vaak voor, dus 
waarschijnlijk zult u oefeningen nodig 
hebben om dit te verbeteren. 

2. Soms zijn ook oefeningen voor de voet 
of rug vereist. 

3. Mogelijk moet u uw kuit, hamstring of 
dijbeenspieren rekken. 

4. Oefeningen moeten worden opgebouwd 
tot activiteiten die eerder pijn gaven 
(hurken, traplopen, rennen, etc.) om 
goede bewegingspatronen te ontwikkel-
en tijdens deze uitvoeringen (Figuur 4 
- voorbeeld).

Overmatige belasting of gevarieerde en snelle 
toename van fysieke activiteitenniveaus 
waar je knie niet tegen bestand is (figuur 
1) worden verwacht bij te dragen aan het 
ontwikkelen van pijn. Slechte biomechanica 
(beweging), waarbij de knieschijf naar de 
buitenzijde van de knie beweegt (Figuur 2) 
kan ook bijdragen aan het abnormaal sporen 
van de knieschijf in zijn groef. Een aantal 
factoren kan leiden tot dit abnormaal sporen 
(figuur 3). Er zijn tal van ander factoren die 
bijdragen aan patellofemorale pijn waaronder 
de structuur van uw knie, trauma, chirurgie 
en systemische ziekten, die u wellicht met uw 
therapeut wilt bespreken.

Figuur 3 Bewegingsfactoren die bijdragen 
aan het ‘ontsporen’ van de knieschijf.

 1. 1. Bekken daling aan de 
tegenovergestelde zijde, veroorzaakt 
een toename van spanning aan de 
buitenzijde van het been en trekt de 
knieschijf naar buiten.

2.          Heup zakt naar binnen en rolt onder 
de knieschijf als gevolg van slechte 
functie en zwakte van de heupspieren.

3.          Dijbeenspieren zijn zwak of 
functioneren slecht, wat betekent dat 
er onvoldoende steun is voor de knie 
en knieschijf.

4.          Voet rolt naar binnen, waardoor het 
scheenbeen en de knie naar binnen 
kantelen onder de knieschijf 

Figuur 1 Gevarieerde en snelle toenamen van 
fysieke activiteitenniveaus kunnen leiden tot 
patellofemorale pijn.
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Figuur 2 Illustreert een abnormaal sporen van 
de knieschijf.
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4a. 4a. Slechte con-
trole van.

4b. Verbeterde controle 
van heup en bekken.

HOE KAN MIJN THERAPEUT VERDER HELPEN?
1. Uitleggen welke oefeningen en andere 

behandelingen meest geschikt zijn voor 
u. 

2. Vragen beantwoorden over uw kniepijn 
en verdere toelichting geven over de 
informatie uit deze folder waar nodig. 

3. U helpen begrijpen waarom u kniepijn 
heeft, welke factoren dit waarschijnlijk 
veroorzaken en hoe u uw activiteiten 
kunt aanpassen om uw pijn te vermin-
deren en het herstel te bevorderen. 

4. Manuele therapie kan belangrijk en nut-
tig zijn om pijn te verlichten en flexibi-
liteit te verbeteren.

Figuur 4 De trap af lopen.

WAT ZOU MIJN KNIEPIJN 
VEROORZAKEN?


