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- WAAROM GET FIT TO JUDO -
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Get Fit 2 Judo
Sportletselpreventie

- WAAROM GET FIT TO JUDO -



Sportletsels in cijfers



- INLEIDING -



1

1Cumps en Meeusen, 2007

- INLEIDING -

…sport is één van de belangrijkste oorzaken van letsels



• Letsels zijn een voorname reden om 1te stoppen met fysieke activiteit (FA) en ²het is reeds 
aangetoond bij kinderen in de lagere school dat het de fysieke fitheid vermindert met 17-18% 

• ³ 

• 4± 2 letsels/1000 sporturen (61,3-3 blessures/1000u voor racketsport; 2-3,8 blessures 1000u voor 
individuele sport; 4,6-6,5 blessures/1000u voor teamsport)

• 5± 1 blessure die leidt tot inactiviteit/adolescente sporter/2 jaar

1National Center for Injury Prevention 

and Control, Atlanta, 2002
²Rexen e.a., 2015
³Cumps en meeusen, 2007 
4Van Galen en Diederiks, 1990
5Emery et al., 2006
6 Malisoux et al., 2013

- SPORTLETSELS BIJ ADOLESCENTEN -



- LICHAAMSLOCATIE JONGE 
JUDOKA’S -

Maciejewski en Callanta, 
2016

(9-18j)

BOVENLICHAAM ONDERLICHAAM

Aangezicht 26% 37% Tenen 6% 19%

Hoofd en nek 11% Knie 4,5%

Hand 14% 44% Voet 4,5%

Vingers 8% Enkel 2%

Onderarm 7% Bovenbeen 2%

Schouder 7%

Elleboog 4%

Bovenarm 3%

Pols 1%



- LICHAAMSLOCATIE JONGE 
JUDOKA’S -

Müller et al., 2017

Overbelastingsletsels: hoge prevalentie van rugletsels (10% 
bij 11-17 jarige judoka’s)



- AARD -

Schaafwonde - kneuzing 25-45%

Breuk 28-31%

Spier en ligament verrekking 19-24%

Pocecco et al., 2013



- OMSTANDIGHEDEN-

• Geworpen worden
Controle: beginner vs hogere graad
Timing Tori

• Evenwicht verliezen

• schouderworpen: schouder (uke) en knie (tori)

• Beenworpen: verrekkingen knie

• Rotaties: verrekkingen enkel
vnl bij worpen waarbij de enkel in de mat staan

➢ 85% tijdens rechtstaand vechten
Pocecco et al., 2013



- RISICOFACTOREN VOORSTE 
KRUISBANDLETSEL -

RECIDIVEREND !

• Andere greep / kumi kata dan de opponent
➢ Bilaterale greep zorgt voor minder risico

• Aangevallen worden

• Aangevallen worden met Osoto Gari

Akoto et al., 2017



Kan je enkele gevolgen opnoemen die 
sportblessures met zich meebrengen? 

www.menti.com
Code: 73 85 81 4

- GEVOLGEN -



Voor het team:

• Mogelijke gevolgen voor groepssfeer en prestaties

Voor de sporter:

• Drop –out in sport en vrije tijd

• Angst - Lagere motivatie om nieuwe sporten te proberen

• Verminderde mentale – fysieke gezondheid

• Werkbelet voor de ouders

Voor de trainer:

• Hinder bij het uitvoeren van bewegingen; didactiek, kwaliteit van training geven

• Medische kosten

• Operatie, kinesitherapie, consultaties, .. 

• Verhoogd risico op vroeg ontwikkelde osteoarthritis (Sandmark, 2000)

• Hinder bij training geven (Lemoyne e.a., 2007) 

- GEVOLGEN -



- ONTSTAAN VAN SPORTLETSELS -



- Sportletselpreventie -



STRATEGIEEN VAN 
DE LETSELPREVENTIE



Waarom is training van de 
rompstabiliteit volgens jullie 

belangrijk?www.menti.com
Code: 73 85 81 4



- STRATEGIEËN TER PREVENTIE VAN 
SPORTLETSELS -

1. Rompstabilisatietraining
2. Opwarming en cooling-down
3. Stretching
4. Correcte technische uitvoering sprong-landingstaken
5. Functionele krachttraining
6. Balanstraining
7. Materiaal aangepast aan de sportactiviteit
8. Vermijden van hervalblessures
9. Luister naar je lichaam!
10. Multifactoriële aanpak



- 1. ROMPSTABILISATIETRAINING -

= Core stability training

= Stabiliteit in de heup-buik-lage rug regio

= De mogelijkheid om de beweging en de positie van de romp ten opzichte van het 
bekken te beheersen (Kibler et al., 2006)

= Voorkomen van rug blessures

= betere uitlijning onderste ledematen



In welke spieren is 
krachtuithouding nodig bij 

training van de rompstabiliteit?

www.menti.com
Code: 73 85 81 4



Zowel buik- als rugspieren vereisen voldoende krachtuithouding!!
Eerst: Basisoefeningen!

➢ Spieracties zonder beweging, lage belasting, lange periodes van spanning





AANLEREN LUMBALE BRACING
= Simultaan aanspannen diepe buik- en rugspieren

DIEPE BUIKSPIEREN
1. Onbewust (kuchen - HNP)
2. Bewust (deeltje vd buik onder de navel naar binnen trekken)

– geen buikvolumeverandering)

RUGSPIEREN
1.Onbewust (voor-achterwaartse spreidstand en 

gewicht verleggen op voorste en achterste been)

2.Bewust (staart optrekken)



Voorbeeld graduele opbouw stabiliteit

12-14j: 2x 20sec
14-16j: 3x 20sec
16-18j: 3x 30sec
18-22j: 3x 40sec

➢Binnen elke leeftijdscategorie kan via variatie in oefenstof de 
moeilijkheidsgraad opgebouwd worden

➢Aandacht voor differentiatie, voor sommige atleten zal dit 
instapniveau te hoog/laag liggen



Richtlijnen rompstabilisatietraining

• Behoud steeds de neutrale rugkromming!
➢ Pas steeds lumbale bracing toe =

diepe buik- EN rugspieren aanspannen
• Eerst basisoefeningen zonder beweging
• Dan moeilijker oefeningen met beweging      

(bv. romprotaties) en instabiliteit
• Graduele opbouw van intensiteit, duur, 

herhalingen, reeksen!



– Een opgewarmde spier vereist een hogere mate van rek 
vooraleer een scheur optreedt

– Na opwarming is er verhoogd bewustzijn van knie 
gewrichtspositie

– Opwarming zorgt voor minder stijfheid na 

excentrische spieractiviteit (= contractie tijdens 
spierverlenging)

- 2. OPWARMING… -



= vermijden van vermoeidheid zodat we uitgerust aan de 
volgende training kunnen beginnen

– Verlaagt de hartslag en lichaamstemperatuur gradueel

– Afvoer van melkzuur en afvalstoffen

➢ Snellere recuperatie

- … EN COOLING-DOWN -



Opwarming Cooling down

Inhoud

Duur

Intensiteit

✓Sportspecifieke 

bewegingen
✓Dynamische stretching 

(mobilisers)
✓Je blijft in beweging 

en koelt niet af
✓Gradueel grotere 

bewegingen

✓Uitlopen/-wandelen
✓Statische stretching 

✓Om spieren terug 

op ‘startlengte’ te 

brengen
✓Veiligheid 

inbouwen

✓10 à 20min (afhankelijk 

van klimaat & individuele 

conditie)

✓ 5 à 20min (10min is 
meer effectief dan 
5min)

✓Mag licht zweten 

opwekken

✓Intensiteit gradueel 

opbouwen

✓ Hartslag daalt 
geleidelijk aan terug 
naar beginniveau



Richtlijnen opwarming en cooling-down

• Opwarming
➢ Intensiteit gradueel opbouwen
➢ Gradueel groter wordende sport specifieke 

bewegingen (dynamische stretching –
mobilisers)

• Cooling down
➢ Intensiteit gradueel afbouwen
➢ Eventueel afsluiten met statische stretching



Stijvere spieren
→ hoger risico op spier- en peesschade

Na langere periode van regelmatige stretching:

✓ Verhoogde flexibiliteit

➢ Lager risico op blessures in zowel spieren als 

pezen

- 3. STRETCHING -



RICHTLIJNEN STRETCHING

✓ Geen afkoeling

✓ Sportspecifiek

✓ Gradueel grotere 

bewegingsamplitude 

(mobilisers)

✓ Deel van de opwarming

✓ Veiliger

✓ Spier op rustlengte 

brengen

✓ Deel van de cooling 

down

Let op!! 
Sterk inter-individueel

Regelmatige statische stretching
ifv weinig flexibele structuren

→ 2 reeksen van 60sec per spiergroep

Voor:

Dynamische 
sportspecifieke

stretching

Na:

Statische
Stretching

→ 1 reeks van 30sec 
per spiergroep

1

3

2



Stewart and Burden (2004)

- OPGELET! -

hypermobielstijf
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Hypermobiele structuren vereisen eerder stabilisatie-oefeningen dan 
stretching
➢Excessieve mobiliteit kan zowel een risicofactor zijn voor blessures als een nadeel voor 
prestatie



- DYNAMISCHE STRETCHEN -

• Been voor- en achterwaarts zwaaien

• Hip flexor stretch + Hamstring stretch

• Groiners



- DYNAMISCHE STRETCHEN -

Adductor stretch

Knee hugs



Bewustmaking
én
“goesting” creëren 

- MANIER VAN AANBRENGEN -



- MANIER VAN AANBRENGEN -

Doel
Autonome motivatie vs gecontroleerde- vs A-motivatie
Hogere prestaties
Gevoel van welzijn

Via
Bewustzijn creëren
FUN aspect
Autonomie: eigen keuze, mening,…
Competentie: succesbeleving
Verbondenheid: met andere sporters/trainer



- 1. BEWUSTZIJN CREËREN -

Bewustzijn van nut: minder blessures
➢Constante herhaling tijdens de 
trainingen
➢Wijzen op relevantie van oefeningen

➢Vragen: waarom is dit belangrijk?
➢Lange termijn effecten uitleggen
➢Mechanisme benadrukken
➢Zwakke posities aanhalen + 
correcties

Bewustzijn van nut: betere prestaties
Nadelen aanhalen



- 2. FUN – ASPECT -

➢Leuke oefeningen met spelaccent
➢Duw en trek spelen
➢Tikkertje
➢Estafette vormen
➢Extra materiaal: gordel / bal

➢Voldoende uitdaging
➢Variatie



- 3. GEVOEL VAN AUTONOMIE -

• = zelfstandigheid vd judoka’s

• Openstaan voor kritiek
• Oefeningen aanpassen op basis van opmerkingen

• Opbouw demonstreren: ruimte laten voor differentiëren
• Keuzemogelijkheden voorzien
• Bv. Sporters opwarming zelfstandig laten doen

• Inbegrip van ≠ strategieën
• Sportspecifiek
• Eind examen voorzien

verbetertraject



• = meetbaar

• Uitdagende oefeningen die toch haalbaar zijn
voldoende oefentijd geven

• Positieve feedback geven

• Criteria behalen 
voor overgang naar volgende niveau: aanmoediging!

• Prestaties trachten te verbeteren: zo veel mogelijk, zo ver mogelijk, zo hoog 
mogelijk,…
eigen prestatie onthouden en volgende training verbeteren

• Voldoende leertijd geven
Pre -post

• Structuur meegeven + waarom?
Niveau’s

- 4. GEVOEL VAN COMPETENTIE -



- 5. GEVOEL VAN VERBONDENHEID -

• Sporters geven elkaar feedback

• Werken in koppels/groepen
Ook eens laten wisselen van partner/groep

• Enthousiasme werkt aanstekelijk!

• Sporters met naam aanspreken



INTEGRATIE VAN DE 
LETSELPREVENTIE



- ORGANISATIE VAN 
SPORTLETSELPREVENTIE -

TIMING
Opwarming
Net vóór de cooling-down
Gespreid doorheen de training
Integreren in de sportspecifieke oefenstof

tijdens wachten bij een doorschuifoefeningen
Tijdens uitleg van een oefening

Geen letselpreventieve oefeningen bij wedstrijden 
(uitgezonderd: opwarming incl. dynamische stretching, cooling-down, 
eventueel statische stretching achteraf)



- BASIS OEFENINGEN-

Bird dog Back bridge

Side bridge Buik en rugspieren



- BIRD DOG -

AANDACHTSPUNTEN
• Handen onder schouders
• Knieën op heupbreedte
• Neutrale rug kromming

Niet te hol / te bol
• Lumbale bracing aanspannen

VARIATIE
superman
• Arm / been uitstrekken



- BIRD DOG VARIATIES -

KNIESTEUN MET STEUN OP PARTNER
Plankhouding; schouders en kniën op 1 lijn

• Arm / been uitstrekken

POMPHOUDING
Schouders knieën voeten = op 1 lijn

• Arm / been uitstrekken
• Handje schudden
• Uit evenwicht trekken
• Stimultaan werken met gordel
• Benen open / toe



- BACK BRIDGE-

AANDACHTSPUNTEN
• Bekkenkanteling
• Lumbale bracing
• Schouders –bekken - knieën  = 1 lijn
• Knieën wijzen recht naar voor  

niveau 1 

VARIATIE
• Bekkenlift met partner

niveau 2

• Benen open / toe

niveau 3



- BACK BRIDGE VARIATIES -

1 BENIGE BACK BRIDGE
Been in het verlengde vd romp
Bekken recht houden

niveau 1
1 BENIGE BACK BRIDGE MET PARTNER

niveau 2 niveau 3



- BACK BRIDGE SPORTSPECIFIEK -

niveau 1

niveau 2

niveau 3



- ZIJWAARTSE PLANK-

AANDACHTSPUNTEN
• Elleboog op schouder hoogte plaatsen
• Schouders – bekken – voeten

staan op   lijn
• Lumbale bracing niveau 1

Niveau 2

Niveau 3



- ZIJWAARTSE PLANK- VARIATIES

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3



- ZIJWAARTSE PLANK- SPORT SPECIFIEK

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3



- BUIK EN RUGSPIEREN-

AANDACHTSPUNTEN
• Bekkenkanteling
• Transversus opspannen
• Handen ondersteunen de nek
• ±40° rechtkomen

• Niveau 1: rechte curl up

• Niveau 2: curl up met gekantelde benen

• Niveau 3: curl up met draai



- BUIK EN RUGSPIEREN-

AANDACHTSPUNTEN
• Dubbele kin maken Niveau 1
• Bekkenkanteling onderrug
• Transversus opspannen
• ±5cm vd grond komen

Niveau 2 Niveau 3



- TIMING-

OPWARMING
• Tikkertje standbeeld – houdingen aannemen
• Bird dog - back bridge: over / onder sluipen
• Bird dog :Hanengevecht 

elkaar uit evenwicht trekken met de gordel
• Zijwaartse plank: dirigentje spelen

SPORTSPECIFIEK
• Bird dog met partner + stabiliteit 

voor omkeer techniek
• Back bridge op partner, 1 been uitstrekken

na 4x omkeer techniek
• Plankstand + ongse gatame
• Back bridge 5x uitvoeren – stervormen

partner voorwaartse val
• 1 benige back bridge – tomoe nage
• Side plank + elastiek + rotatie





Slotvraag

www.menti.com
Code: 73 85 81 4



Quenstions and answers ?




