


Tom Verhoeven : Wie ?

- Sinds 1996 voor Vlaamse Judofederatie, nadien Judo Vlaanderen
- 1996 tot 2003 Voltijds kinesitherapeut VJF
- 1997 tot heden lid medische staff BOIC
- 2003 tot 2008 RSC Anderlecht
- 2008 tot heden Judo Vlaanderen en Motionlab
- 2014 tot 2017 Vlaamse Taekwondobond
- Deelname 5 Olympische Spelen



Letselpreventie : Visie

• Screening
• Testing
• Follow up



Efficient 
bewegen



Stretching



Terminologie

• Flexibiliteit
• Instabiliteit
• Stijfheid
• Hypermobiliteit
• Hypomobiliteit



Om te onthouden

Hypermobiliteit is niet noodzakelijk pathologisch. Het is mogelijk dat een 
gewricht hypermobiel is maar toch een goede controle heeft over de 
beweging. Instabiliteit van een gewricht ontstaat wanneer er geen 
controle van de beweging mogelijk is binnen de bewegingsgrenzen. Dit is 
pathologisch !



Draagt Flexibiliteit bij of is het nadelig voor 
prestaties ?

• Statisch of dynamisch stretchen ?
• Verhoogd een gebrek aan flexibiliteit het risico op 

blessures ?
• Asymmetrie in flexibiliteit : is dit belangrijk ?



Om te onthouden 1

De flexibiliteit nodig voor een bepaalde sport is afhankelijk van 
gewricht tot gewricht en van atleet tot atleet. Dissociatie tussen de 
bovenste en onderste ledematen om voldoende beweeglijkheid (ROM) 
te creëren is noodzakelijk voor de sportspecifieke beweging ! 
(Dynamisch stretchen)
Statisch stretchen kan een negatief gevolg hebben direct voor de 
prestatie. Op lange termijn daarentegen, verbetert het het 
herstelproces en de tolerantie voor plotse rek op een spier (sprong,…) !



Om te onthouden 2

Atleten uit een cyclische sport (symmetrisch) hebben een algemene 
symmetrie nodig om blessures te vermijden. Atleten echter uit een sport 
met een asymmetrisch bewegingsverloop (werpsporten, golf,…) hebben 
geen symmetrische flexibiliteit nodig. Integendeel, deze asymmetrie is 
het gevolg van en draagt bij tot het succes in deze sport !



Aan de slag

Dynamisch stretchen



Deep squat 
thoracic rotation 

to hamstring 
stretch



Upward and 
downward facing 

dog



Crab stretch



World’s greatest 
stretch



Pigeon stretch 
with thoracic 

rotation



Fencing stretch



Hip flexor stretch 
with thoracic 
rotation and 

lateral flexion



Thoracic rotation 
with arm sweep



Thoracic rotation 
with arm sweep 

and leg extension



Aan de slag

Statisch stretchen

+ ademhaling 4-2-6



Tibialis anterior + 
quadriceps



Pigeon pose
(hip opener)



Standing quad 
stretch with 

shoulder 
extension



Sleepers stretch



Supine hamstring 
stretch



Toe touch



Sidelying 
quadstretch

(+ Brettzel, dyn.)



Neck stretch
(trapezius, 

sternocleidomast
oïdeus, scaleni)



Scorpion
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interesse !
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