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De behandeling van acute enkeldistorsies

Adinda Mailuhu

daard opgenomen behandelingen en secundaire preventie 

zijn vaak onbekend.

Stand van zaken in de literatuur
De NHG-Standaard vermeldt dat de huisarts de patiënt bij 

forse beperkingen voor oefentherapie kan verwijzen naar 

een fysiotherapeut, met als doel een recidief enkeldistorsie te 

voorkomen. Volgens een systematische review van Van Rijn et 

al. is het echter nog onduidelijk of deze behandeling ook ef-

fectief is.2 Een Nederlands gerandomiseerd onderzoek onder 

sporters heeft aangetoond dat een niet-gesuperviseerd neu-

romusculair trainingsprogramma van 8 weken effectief is 

als preventie van recidief enkeldistorsies.3 Het trainingspro-

gramma reduceert de kans op een recidief enkeldistorsie met 

35%. In samenwerking met VeiligheidNL is dit neuromuscu-

lair trainingsprogramma vormgegeven in een applicatie (Ver-

sterk je enkel-app). Deze applicatie kan een ideale manier zijn 

om patiënten met een acute enkeldistorsie te bereiken, met 

name gezien de hoge incidentie onder jongeren.

Conclusie
Enkeldistorsies komen veel voor. In de huidige NHG-Stan-

daard Enkelbandletsel staan behandelingen voor een acute 

enkeldistorsie en preventie voor een recidief waarvan het be-

wijs voor de effectiviteit ontbreekt. Een niet-gesuperviseerd, 

e-health ondersteund neuromusculair trainingsprogramma, 

dat effectief is onder sporters, kan mogelijk een effectieve be-

handeling zijn voor patiënten in de huisartsenpraktijk om re-

cidief enkeldistorsies te voorkomen.

Belangrijkste onderzoeksvraag
Wat draagt een niet-gesuperviseerd e-health ondersteund 

neuromusculair trainingsprogramma bij aan de gebruikelijke 

zorg in de huisartsenpraktijk om een recidief enkeldistorsie 

na een acute enkeldistorsie te voorkomen? ▪
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Praktijkvraag
Wat is de beste behandeling voor patiënten met een acute en-

keldistorsie in de huisartsenpraktijk om chronische klachten 

en recidief te voorkomen?

Huidig beleid
De NHG-Standaard Enkelbandletsel geeft richtlijnen voor 

diagnostiek en behandeling van acute laterale enkelbandlet-

sels die het gevolg zijn van een inversietrauma. De standaard 

adviseert patiënten met een acute enkeldistorsie de enkel te 

belasten op geleide van de pijn. Eventueel kan de huisarts een 

elastische zwachtel aanleggen. Het is daarnaast gebruikelijk 

in de acute fase de RICE-regel toe te passen (Rest, Ice, Com-

pression, Elevation). Er is echter geen bewijs dat deze maatre-

gelen tot een snellere revalidatie leiden. Het gebruik van een 

brace of tape is initieel niet noodzakelijk, maar wordt wel ge-

adviseerd bij patiënten met recidiverende enkeldistorsies die 

een sport beoefenen met een hoog risico op inversietrauma 

of als secundaire preventie bij patiënten met enkelbelastend 

werk. De huisarts kan verwijzing naar een fysiotherapeut 

overwegen voor oefentherapie als patiënten na adequate be-

handeling en preventieve maatregelen forse beperkingen on-

dervinden, zoals een onzeker gevoel, recidiverend zwikken of 

spierzwakte. Hij kan een verwijzing voor oefentherapie ook 

inzetten om recidieven te voorkomen bij patiënten die sporten 

of enkelbelastend werk hebben.

Relevantie voor de huisarts
Enkeldistorsies behoren tot de meestvoorkomende trauma’s 

van het bewegingsapparaat. Jaarlijks lopen ongeveer 680.000 

patiënten een enkelblessure op.1 Van hen bezoeken ongeveer 

130.000 patiënten de huisarts. De hoogste incidentie komt 

voor in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar. Bijna de helft van 

alle medisch behandelde enkelblessures wordt gezien in de 

eerste lijn. Huisartsen spelen behalve bij de behandeling van 

enkeldistorsies ook een belangrijke rol in de preventie van een 

recidief enkeldistorsie. Na het oplopen van een enkeldistorsie 

bestaat namelijk de kans de enkel opnieuw te verzwikken en 

kunnen patiënten enkelklachten houden, zoals pijn, stijfheid 

en instabiliteit.

De NHG-Standaard Enkelbandletsel beschrijft zowel be-

handelingen voor patiënten met een acute enkeldistorsie als 

preventie van een recidief enkeldistorsie. Deze standaard is 

echter niet consistent en de effectiviteit van de in de stan-
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