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Bij hardlopers met klachten in de 

onderste extremiteit kent 10-15% een 

neurologische oorzaak. Om toe-

nemende symptomen, afnemende 

sportprestaties, gemiste wedstrijden 

en een vertraagde return-to-play te 

voorkomen, is een correcte diagnose 

van perifeer neuropathische pijn (PNP) 

van belang.1

Classificatie
Op basis van werkingsmechanismen 

kan musculoskeletale pijn in drie 

categorieën geclassificeerd worden: 

nociceptief, PNP en centrale pijn (zie 

tabel 1).2 De International Association 

for the Study of Pain (IASP) definieert 

neuropathische pijn als een direct ge-

volg van een laesie of aandoening van 

het somatosensorische zenuwstelsel.3 

De klinische presentatie van PNP kan 

gekenmerkt worden door ongebruike-

lijke pijnlijke sensaties, die brandend, 

tintelend, elektrisch, doof, trekkend 

en/of kruipend van karakter kunnen 

zijn.2,4

Om neuropathische pijn bij sporters 

te begrijpen, is kennis over neurogene 

eigenschappen van belang. Perifere 

zenuwen moeten bestand zijn tegen 

compressie, mechanische rek en sli-

ding. Compressie kan invloed hebben 

op het functioneren van de bloedvaten 

die de zenuw verzorgen. Wanneer de 

kwaliteit van deze circulatie wordt 

beperkt, kan dit de prikkelgeleiding 

van de zenuw verminderen.5 Onder 

‘sliding’ wordt het verplaatsen van de 

zenuw in zijn zenuwbed en van het 

zenuwbed ten opzichte van het omlig-

gende bindweefsel verstaan. Dit kan 

zowel in longitudinale als transversale 

richting plaatsvinden.6 Sliding wordt 

gefaciliteerd door de aanwezigheid 

Bewegingsvrijheid van het zenuwstelsel speelt een belang-

rijke rol binnen het menselijk functioneren. Diagnostiek en 

behandeling van dit onderbelichte neurogene systeem zie je 

echter nog maar beperkt terug in de behandelpraktijk. In een 

tweedelig artikel zullen de diagnostiek en behandeling van 

een hardloopster met perifeer neuropathische pijn worden 

beschreven.

Sportblessures vanuit neuropathisch 
perspectief Deel 1: Werkingsmechanismen, 
 diagnostiek en toepassing

SPORTREVALIDATIE

Halbe Kooter  
& Martine Verwoerd

Pijn Symptomen

Nociceptieve pijn Intermitterende, scherpe, mechanisch te provoceren, specifiek te lokaliseren pijn. 

Neuropathische pijn Geschiedenis van zenuwletsel, pathologie of mechanische overschrijding. Pijn in innervatiegebied van 
de zenuw. Symptomen te provoceren door middel van neurodynamische testen. 

Centrale sensitisatie Buitenproportionele pijn in verhouding tot de wel of niet aanwezige schade. Associatie met psycho-
sociale factoren.

Tabel 1. Classificatie 
van musculoskeletale 
pijn o.b.v. Smart et al.2. 
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van bindweefselomhullingen (het epi-

neurium en perineurium, zie figuur 1) 

rondom de zenuw.5,6

Het zenuwstelsel is zodanig gestruc-

tureerd dat zowel de zenuwbundel in 

zijn geheel als de vezels onderling ten 

opzichte van elkaar kunnen bewegen. 

Tevens zijn de bundels en de omlig-

gende faciliterende bloedvaten ge-

plooid. Hierdoor worden mechanische 

krachten opgevangen door middel van 

verplaatsing, waardoor rek beperkt 

blijft.5 Er wordt omschreven dat de 

doorbloeding van de zenuw vanaf 

8-15% rek afneemt. De zenuw loopt 

echter pas structurele schade op wan-

neer er sprake is van 18-22% rek. Een 

optimale slidingcapaciteit voorkomt 

dus te veel rek en compressie op een 

zenuw.6

De capaciteit van een zenuw neemt af 

bij pathofysiologische en/of pathome-

chanische veranderingen. Dit alles kan 

leiden tot een toename van rek op de 

zenuw tijdens bewegen. Het gevolg 

kan zijn dat er een verhoogde sensiti-

viteit van een perifere zenuw ontstaat, 

welke zich kan uiten in neuropathische 

symptomen zoals pijn. Er worden in 

de literatuur verschillende pathofysi-

ologische verklaringen gegeven voor 

het ontstaan van deze verhoogde sen-

sitiviteit. De werkingsmechanismen 

kunnen we onderverdelen in lokaal 

perifeer, spinaal en centraal.

Lokaal perifeer mechanisme
Mechanische of chemische belasting 

kan de capaciteit van de zenuw over-

schrijden en zorgen voor overbelas-

ting. Dit kan eenmalig of repeterend 

zijn en leiden tot een ontstekingsreac-

tie. Verschillende fysiologische reacties 

kunnen het gevolg zijn, waarvan 

vocht- en oedeemvorming in de ze-

nuwbundel een belangrijke is.4,7,8 Dit 

leidt tot degeneratie van de myeline-

schede, wat een nadelige invloed heeft 

op de zenuwgeleiding.4  Tevens zorgt 

het oedeem voor een ‘mini comparti-

ment syndroom’ in de neurale buis, 

waardoor de druk op het weefsel 

toeneemt. Fibrosis en de vorming van 

adhesies beperken uiteindelijk de 

‘sliding’ van de zenuw. Zonder dat er 

ernstige schade ontstaat in het zenuw-

weefsel treedt er een overgevoeligheid 

(sensitisatie) van de betrokken zenuw-

baan op.4,7,8 De patiënt kan dit ervaren 

als pijn in het innervatiegebied van de 

zenuw.

Spinaal mechanisme 
Bij beschadiging van een perifere 

zenuw ontstaat een ontsteking, met 

fysiologische reacties zoals activatie 

van ontstekingsmediatoren tot gevolg. 

Deze mediatoren leiden tot activa-

tie van Dorsal Root Ganglia (DRG) 

neuronen. De ontstane ontstekingsver-

schijnselen kunnen de prikkeldrempel 

van naastgelegen gezonde neuronen 

verlagen. Dit maakt dat symptomen 

van de beschadigde perifere zenuw 

zich buiten het innervatiegebied kun-

nen manifesteren. Men voelt dan pijn 

in een diffuus gebied.

Bij ernstige schade aan de perifere ze-

nuw zijn er ook ontstekingsreacties in 

het ruggenmerg. Binnenkomende sig-

nalen bereiken via meerdere segmen-

ten het ruggenmerg voordat zij een 

connectie maken in de dorsale hoorn. 

Dit maakt dat een reactie in het rug-

genmerg op meerdere segmenten kan 

plaatsvinden, inclusief ontstekingsver-

schijnselen aan de contralaterale zijde 

in de DRG en in het ruggenmerg. Een 

cliënt kan hierdoor aan beide leden-

maten klachten ervaren terwijl er maar 

aan één zijde perifere zenuwschade is.8

Centraal mechanisme 
Wanneer een perifere zenuw ernstig 

beschadigd raakt, geeft dat een reactie 

in het brein en hogere pijncentra. Dit 

kan leiden tot een vermindering van 

het onderscheidend vermogen tussen 

links en rechts, een veranderde repre-

sentatie van ledematen in corticale en 

subcorticale regio’s en een reorganisa-

tie van de somatosensorische cortex. 

Wijdverspreide symptomen zijn het 

gevolg.4,8 Dit verklaart dat cliënten 

met ernstige of langdurige neuropathi-

sche pijn een meer complex klachten-

beeld vertonen.

Casus
De hierboven beschreven mechanis-

men kunnen op verschillende manie-

ren een rol spelen in de ontwikkeling 

van PNP. Voor juiste diagnostiek en 

behandeling is het van belang om 

op basis van de klinische presentatie 

Figuur 1. Anatomie van de perifere zenuw.5
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van de cliënt een accuraat oordeel te 

kunnen geven over het type pijn en 

het onderliggende construct. Hoe ziet 

deze diagnostiek er uit bij een cliënt 

met klachten op de voetwreef tijdens 

hardlopen?

Anamnese
Een gezonde vrouw van 35 jaar oud 

die graag hardloopt en aan kracht-

training doet, ervaart klachten op de 

linker voetwreef. Naast haar sportieve 

activiteiten wandelt zij graag en heeft 

ze een zittend beroep. Door de klach-

ten in haar voet is het niet mogelijk 

klachtenvrij hard te lopen.

Tijdens het sporten ervaart de cliënte 

sinds enkele maanden een vermin-

derde beweeglijkheid in haar enkel. 

Om deze bewegingsbeperking te ver-

minderen is er drie maanden geleden 

een manipulatie van het bovenste 

spronggewricht uitgevoerd. Sinds 

deze manipulatie is er een ‘vaag en 

trekkend’ gevoel aanwezig rond de 

wreef van de linker voet. Dit gevoel 

neemt toe na enkele minuten hard-

lopen (Numeric Rating Scale (NRS): 

score 5 op een 0-10 schaal).  Ze is door 

deze klachten gestopt met hardlopen 

(Patiënt Specifieke Klachten (PSK): 

score 10 op een 0-10 schaal voor ‘mate 

van beperking’). Het gehoopte herstel 

trad met rust echter niet op. Buiten het 

hardlopen ervaart ze geen klachten of 

beperkingen ten gevolge van de pijn. 

Met deze historie is mevrouw op con-

sult gekomen. Op basis van de anam-

nestische gegevens is er een drietal 

hypothesen opgesteld (zie tabel 2).

Hypothese 1
Om te bevestigen of te ontkrachten dat 

er sprake was van PNP is gebruik ge-

maakt van neurodynamische testen en 

zenuwpalpaties.9 Tijdens een neurody-

namische test wordt de mechanische 

en neurofysiologische capaciteit van 

de zenuw onderzocht op rek, sliding 

en compressie. Bij 1) reproductie van 

herkenbare symptomen of toename 

van klachten bij het toevoegen van 

bewegingen om de zenuwstructuur te 

provoceren, 2) verhoogde weerstand of 

3) een beperkte bewegingsuitslag, is er 

sprake van een positieve test.6,10-13

Een belangrijk aspect van neurody-

namische testen is het differentiëren 

tussen neurogene en niet-neurogene 

structuren. Door toevoeging van ex-

tra bewegingen in gewrichten in een 

specifieke volgordelijkheid en aan- en 

ontspannen van spieren is deze dif-

ferentiatie mogelijk. 6,10-13 Meadows1 

en Shacklock6 benoemen ook dat 

gewrichtsmobiliteit meegenomen 

dient te worden in het onderzoek bij 

PNP. Dit zou van belang zijn omdat de 

interface (spieren, gewrichten, etc.) de 

neurogene structuren kan beïnvloeden.

In verband met de ervaren symptomen 

op de voetwreef en het innervatiege-

bied van de zenuw is er bij deze cliënt 

voor gekozen om gebruik te maken 

van de Straight Leg Raise (SLR) test 

voor de nervus peroneus als neuro-

dynamische test. Van de n. peroneus 

is bekend dat herhaaldelijke inversie 

en pronatie van de enkel, zoals tijdens 

hardlopen, een optimale mechanische 

en neurofysiologische capaciteit ver-

eist. Wanneer deze is verminderd kan 

een rekgerelateerde neurogene pro-

vocatie plaatsvinden en pijn worden 

ervaren.1 Er wordt geadviseerd de test 

gestandaardiseerd uit te voeren.14

Om de differentiatie tussen neuro-

gene- en niet-neurogene structuren te 

maken, is de test als volgt uitgevoerd: 

– De cliënt ligt op de rug met de 

handen ontspannen op de buik, 

de benen gestrekt naast elkaar en 

de voeten ontspannen naar buiten 

gedraaid. 

– De therapeut brengt de heup en knie 

in lichte flexie en de enkel in plan-

tairflexie en inversie met flexie van 

de tenen (figuur 2a). 

– Daarna strekt de therapeut de knie 

(figuur 2b) en buigt vervolgens de 

heup (figuur 2c), terwijl alle overige 

gewrichten hun stand behouden.

Bij de cliënte ontstonden er op dit 

moment herkenbare klachten op de 

voetwreef. Om te beoordelen of dit 

kwam door neurogene spanning is er 

een adductie van de heup toegevoegd, 

omdat dit de neurogene spanning doet 

toenemen. De symptomen op de voet-

wreef namen hierbij toe.

Er werden neurogene palpaties uit-

gevoerd om te beoordelen of er een 

toename van sensitisatie en volume 

(oedeem) van de zenuwtak was. De n. 

peroneus dorsaal van het proximale 

fibulakopje was pijnlijk en verdikt in 

vergelijking met de niet aangedane 

zijde. De uitvoering van de palpatie is 

weergegeven in figuur 3. 

Palpatie van de n. peroneus superfici-

alis ventraal-lateraal op de voetwreef 

H1 Perifeer neuropathische pijn op de voetwreef als gevolg van pro-
vocatie van de n. peroneus tijdens een tractie manipulatie van het 
bovenste spronggewricht, waarbij de mechanische en neurofysi-
ologische capaciteit is overschreden en een ontstekingsreactie is 
ontstaan.

H2 Nociceptieve pijn op de voetwreef op basis van een overschrijding 
van de rekbaarheid van collagene ligamenten rond de Chopart 
gewrichtslijn tijdens het verkeerd uitvoeren van een tractiemanipu-
latie van het bovenste spronggewricht.

H3 Herstelbelemmerende arthrogene hypomobiliteit van het articu-
latio tibiofibulare die als onderdeel van de neurale interface de 
mechanische en neurofysiologische capaciteit van de n. peroneus 
negatief kan beïnvloeden.

Tabel 2. De drie na anamnese opgestelde hypothesen. 
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gaf provocatie van herkenbare klachten. 

Reproductie van herkenbare symp-

tomen tijdens het palperen van de 

zenuwbaan geeft geen informatie over 

de specifieke locatie van de perifere 

neuropathische problematiek, omdat de 

gehele zenuwtak gesensitiseerd kan zijn 

en zodoende op verschillende locaties 

pijn kan provoceren bij palpatie. 

Hypothese 2
Tijdens het fysiotherapeutisch onder-

zoek is hypothese 2 verworpen op 

basis van joint-play onderzoek van de 

Chopart gewrichtslijn. Dit onderzoek 

leverde een stevig eindgevoel (clas-

sificatie Cyriax) op, zonder nocicep-

tieve provocatie.15

Hypothese 3
Om te bepalen of er sprake was van 

hypomobiliteit in het proximale en/

of distale articulatio tibiofibulare is er 

in deze casus gekozen voor joint-play 

onderzoek. Absolute bewegingsvrijhe-

den van de gewrichten in het onder-

been zijn niet met behulp van fysiothe-

rapeutische meetinstrumenten vast te 

stellen. Uit dit onderzoek kwam naar 

voren dat er een vervroegd eindgevoel 

plaatsvond bij de translatie van het 

proximale gewricht naar ventrolateraal 

en van het distale gewricht bij transla-

tie naar dorsaal.15 Volgens de gehan-

teerde classificatie kan een vervroegd 

eindgevoel duiden op de aanwezig-

heid van fibrosis of adhesievorming 

als gevolg van een immobilisatie.

Discussie
In dit eerste artikel is uitgegaan 

van de rationale dat een afgenomen 

mechanische en neurofysiologische 

capaciteit van een zenuwbaan kan 

leiden tot een toename van neurogene 

rek bij mechanische belasting. In de 

beschreven casus kwam dit specifiek 

tot uiting bij het uitvoeren van een 

hardlooptaak, waarbij het neurogene 

systeem in het been op rek belast 

wordt. De verhoogde sensitiviteit en 

de ontstane neuropathische pijn is 

vervolgens onderzocht. Er zijn bin-

nen de SLR-test bewegingen in een 

specifieke volgordelijkheid toegepast 

om te differentiëren tussen neurogene 

en andere structuren. De mogelijkheid 

dat fasciale structuren binnen deze di-

agnostiek een rol spelen, blijft echter 

bestaan.13 

Neurodynamische diagnostiek is nog 

niet gevalideerd en is beperkt onder-

zocht op betrouwbaarheid. Dit maakt 

dat er zowel vanuit wetenschappelijk 

als klinisch oogpunt kritisch gekeken 

moet worden naar de methodologische 

kwaliteit. 

Conclusie
De werkingsmechanismen achter PNP 

zijn uitgelegd en het diagnostische 

proces bij een hardloopster is gedetail-

leerd beschreven op basis van hypo-

Figuur 2 a-b-c. Sequencing van de Straight Leg Raise test voor de n. peroneus. 

Figuur 3. Palpatie van n. peroneus dorsaal van 
het proximale fibula kopje. Er moet tijdens de 
palpatie rekening worden gehouden met anato-
mische variabiliteit. 

a b c
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thesevorming. Hiermee is een brug 

geslagen tussen theoretische verkla-

ringsmechanismen en de klinische 

uitingsvorm van PNP. Het verdient 

aanbeveling deze kennis en praktische 

toepassing te gebruiken in de praktijk.

Vervolg
In deel 2 van dit artikel zal de fysio-

therapeutische behandeling bij PNP 

beschreven worden.
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