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OVERZICHT AANBEVELINGEN 
 
 
Predisponerende factoren 
De werkgroep is van mening dat, op basis van de huidige data, geen aanbevelingen voor de 
praktijk kunnen worden gedaan ten aanzien van predisponerende factoren voor acuut lateraal 
enkelbandletsel. 
 
Prognostische factoren 
De werkgroep is van mening dat, op basis van de huidige data, geen aanbevelingen voor de 
praktijk kunnen worden gedaan ten aanzien van beloop en prognostische factoren voor acuut 
lateraal  enkelbandletsel. 
 
Ottawa Ankle Rules 
De Ottawa Ankle Rules (OAR) zijn sterk aan te bevelen op de eerste hulppost van het ziekenhuis 
om fracturen uit te sluiten na acuut lateraal enkelbandletsel. 
 
De Ottawa Ankle Rules (OAR) zijn aan te bevelen voor toepassing in de eerste lijn als onderdeel 
van de klinische besluitvorming door de zorgverlener teneinde fracturen uit te sluiten na acuut 
lateraal enkelbandletsel. 
 
De werkgroep adviseert om in de opleiding en na- en bijscholing van zorgverleners voldoende 
aandacht te geven aan adequate toepassing van de Ottawa Ankle Rules (OAR). 
 

Röntgendiagnostiek van de enkel is alleen geïndiceerd als de patiënt pijn heeft in de 
Malleoluszone of Middenvoetzone, gecombineerd met een van de volgende bevindingen (zie 
bijlage 2):  
- palpatiepijn aan de dorsale zijde van één of beide malleoli; 
- palpatiepijn aan de basis van os metatarsale V; 
- palpatiepijn aan het os naviculare; 
- patiënt is niet in staat om (binnen 24 uur na het letsel) vier stappen te lopen. 
 
Diagnostiek 
Voor het stellen van de diagnose enkelbandruptuur worden patiënten 4-7dagen na het trauma 
opnieuw onderzocht. Indien er sprake is van hematoomvorming, lokale drukpijn bij palpatie en/of 
een positieve voorste schuifladetest is er hoogst waarschijnlijk sprake van een enkelbandruptuur. 
 
De werkgroep is van mening dat echografie en MRI weinig aanvullende waarde lijken te hebben bij 
de diagnostiek van acute enkelbandletsels.  
 
Artrografie is obsoleet. 
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Behandeling 
De werkgroep is van mening dat het gebruik van ijs en compressie, in combinatie met rust en 
elevatie, zinvol is in de acute fase van lateraal enkelbandletsel ter bevordering van het 
welbevinden van de patiënt. 
 
Functionele behandeling verdient bij de behandeling van acuut lateraal enkelbandletsel de 
voorkeur boven immobilisatie.  
  
De werkgroep is van mening dat een korte periode van gipsimmobilisatie (0-5 dagen) of 
vergelijkbare rigide ondersteuning ter facilitering van een snelle afname van pijn en zwelling, een 
plaats kan hebben in de behandeling van een acuut lateraal enkelbandletsel. 
 
De werkgroep is van mening dat in de acute fase (0-7 dagen) de behandeling van een acuut 
lateraal enkelbandletsel gericht moet zijn op de afname van pijn en zwelling. 
 
De werkgroep is van mening dat in de fase na het stellen van de diagnose acuut lateraal 
enkelbandletsel een veterbrace of een semi-rigide brace de voorkeur geniet. In de (top) 
sportpopulatie is er in deze fase zeker plaats voor tapebehandeling. 
 
De werkgroep beveelt aan om oefentherapie toe te passen bij ernstig acuut lateraal 
enkelbandletsel. Het is aan te bevelen om de oefentherapie daarbij zoveel mogelijk thuis uit te 
voeren. 
 
De werkgroep is van mening dat er geen plaats is voor manuele mobilisaties van de enkel bij 
patiënten met acuut lateraal enkelbandletsel. 
 
De werkgroep is van mening dat het gebruik van fysische therapie bij de behandeling van 
functionele instabiliteit van de enkel over het algemeen geen meerwaarde heeft. 
 
Functionele behandeling van het acuut lateraal enkelbandletsel geniet de voorkeur boven 
chirurgische therapie. 
 
In de (top) sportpopulatie kan er in deze fase op basis van persoonlijke overwegingen wel plaats 
zijn voor een chirurgische behandeling. 
 
Preventie 
Na acuut lateraal enkelbandletsel is het aan te bevelen om de balans en coördinatie te trainen, met 
name bij sporters, te starten binnen 12 maanden na ontstaan van het letsel. Het is aan te bevelen 
om de oefentherapie daarbij zoveel mogelijk in reguliere trainingsactiviteiten in te bouwen, en/of 
thuis uit te voeren. 
 
Het is aan te bevelen om een brace of tape te gebruiken om recidief van het lateraal 
enkelbandletsel te voorkomen. 



Het gebruik van een brace of tape is vooral een optie voor sporters en bij (zware) 
werkomstandigheden. De werkgroep adviseert om het gebruik van brace of tape af te bouwen.  
 
De voorkeur voor de keuze voor een brace of tape is mede afhankelijk van de persoonlijke situatie 
van de patiënt. Op basis van evidentie, gebruiksgemak en kostenoverwegingen heeft een brace in 
eerste instantie de voorkeur.  
 
De werkgroep kan geen aanbevelingen doen over het gebruik van het type sportschoenen of 
werkschoenen om recidief enkelbandletsel te voorkomen. 
 
Organisatie van zorg 
Informatie ten aanzien van diagnostiek, de verschillende behandelingsopties, prognose en 
eventuele complicaties van acuut enkelletsel dient door de zorgverlener in direct contact met de 
patiënt te worden verstrekt en bij ontslag in de vorm van een patiëntenfolder aan de patiënt mee 
naar huis gegeven. 
 
Voorlichting en adviezen aan de patiënt zijn er op gericht dat de patiënt belast op geleide van de 
pijn. De patiënt dient voldoende in beweging te blijven. 
 
Het is van belang dat de informatie en adviezen van de verschillende zorgverleners ten aanzien 
van acuut enkelletsel op elkaar zijn afgestemd. 
 
Enkelletsel en arbeid 
Het is aan te bevelen om werknemers met acuut lateraal enkelbandletsel bij voorkeur te 
behandelen met een brace om terugkeer naar werk te bespoedigen 
  
Het is aan te bevelen om de aard van het acuut lateraal enkelbandletsel vast te stellen op basis 
van de mate van ernst omdat dit bepalend is voor de behandeling en prognose van werkhervatting.
 
Bij werkhervatting van werknemers met acuut lateraal enkelbandletsel zijn er aanwijzingen dat 
deze kan worden ondersteund door gebruik te maken van een werkhervattingstrategie en 
werkhervattingschema. 
 
Sporthervatting 
De werkgroep neemt de aanbeveling van de VSG expertgroep over en is van mening dat 
revalidatie van sporters na acuut lateraal enkelbandletsel dient te bestaan uit gevarieerde 
oefenvormen waardoor zowel de propriocepcis als de kracht als de coördinatie als de functie van 
de extremiteit wordt onderhouden, waarbij afdoende protectie van het ontwikkelde littekenweefsel 
een voorwaarde is. 

 
Implementatie 
De werkgroep is van mening dat de uitvoering van de in dit hoofdstuk genoemde initiatieven en 
voorstellen zal bijdragen aan de implementatie van deze richtlijn en daardoor aan de verbetering 
van de kwaliteit van zorg voor de patiënt met acuut lateraal enkelbandletsel. 
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ZORGPAD ACUUT LATERAAL ENKELBANDLETSEL 
 
 

Beoordeling Behandeling Begeleiding 

 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongeveer 50% van alle patiënten zoekt geen professionele hulp  (Consument en Veiligheid 2008)   

• Tape/brace 
• Trainen van coördinatie/ 

balans 
• Oefentherapie integreren in 

thuis en sportsituatie 

Hulpverleners rond 
sportveld en werk, 
Eerste lijn*, Tweede 
lijn**  

Acuut (0-5 dgn)

Verdenking fractuur?  
(Bij voorkeur in eerste lijn 
uitgevoerd) 

Ottawa Ankle Rules

Evaluatie (6 wkn) 

Bij aanhoudende klachten 
(beperking/stagnatie in functioneren) 

 ja Eerste lijjn 
Evt. tweede lijn 

Evt. (verdere) behandeling: 
• Tape/brace 
• Trainen van coördinatie/ 

balans 
• Oefentherapie integreren in 

thuis en sportsituatie

Ruptuur? 
(Bij voorkeur in eerste lijn 
uitgevoerd) 

Voorste schuiflade test, zwelling,
palpatiepijn 

• Voorlichting/ advies 
• Drukverband 
• Evt. achterspalk, krukken 
• RICE: Rust, IJs, Compressie, 

Elevatie 
• Geleidelijk belasten 

Fractuur? 

X-Foto: A/P, Lateraal, Mortise 

Eerste lijn 
Evt. tweede lijn 

Tweede lijn 
 

nee

j a 

  ja

 ja 

Herbeoordeling (4-7 dgn) 

Behandeling Tweede lijn 
(valt buiten scope  richtlijn) 

Bij aanhoudende klachten 
(beperking/stagnatie in 
functioneren) 

Eerste lijn 
Tweede lijn

Follow up (6 mnd) 

Aangepast 
werk/reintegratie 
 
 
 
Ergonomische 
aanpassingen 
 
 
Multidisciplinaire 
revalidatie 
 
Sportspecifieke revalidatie

Bedrijfsarts 
Verzekeringsarts 
Ergocoach 
Bedrijfsfysiotherapeut 
Ergonoom 
 
Podoloog 
Orthopedisch 
schoenmaker 
 
Revalidatiearts 
 
Sportmasseur 
Sportfysiotherapeut 
Sportarts

* Eerste lijn: Huisarts, Fysiotherapeut   **Tweede Lijn: Orthopedisch chirurg, Traumachirurg, Radioloog 
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE INLEIDING 
 
 
Aanleiding  
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 600.000 mensen een traumatisch letsel van de enkel 
(Mulder 1995). Op basis van het onderzoek ‘Ongevallen en Bewegen in Nederland’ (OBiN) 
2000-2003 komt de Stichting Consument en Veiligheid tot de conclusie dat jaarlijks 
ongeveer 200.000 enkelletsels als gevolg van sport optreden (volgens een factsheet van de 
Stichting Consument en Veiligheid met recente gegevens over sportblessures (2009) is dit 
inmiddels opgelopen tot ongeveer 570.000 sportblessures die betrekking hebben op de 
enkel). Hiervan wordt circa de helft medisch behandeld en 40% van deze letsels resulteert in 
een blijvende instabiliteit (Vriend 2005). Afhankelijk van de selectie van patiënten wordt een 
prevalentie van enkelfracturen opgegeven van ongeveer 7-16%. Het gemiddelde 
werkverzuim bij patiënten met een functioneel behandelde ruptuur is 2,5 weken; na zes 
weken heeft 90% het werk hervat. Van de patiënten die het sporten hervat heeft 60-90% 
binnen 12 weken de sportbeoefening op hetzelfde niveau als voor het trauma (Goudswaard 
2000, Zeegers 1995). Ongeveer eenderde van de totale economische kosten door 
sportblessures wordt veroorzaakt door enkeldistorsies. Het voorkomen van recidieven kan 
een forse besparing op de medische kosten met zich meebrengen. Een vervanging van de 
bestaande consensus ‘Diagnostiek en behandeling van het acute enkelletsel’ is noodzakelijk 
om de multidisciplinaire samenhang en integratie van de behandeling van enkelletsel te 
bevorderen, en om werkgerelateerde- en leefstijlfactoren (waaronder sport), evenals de 
inbreng van patiënten, in te bedden in de richtlijn. 
De multidisciplinaire ketenzorgrichtlijn enkelletsel richt zich op het acuut enkelletsel waarbij 
een indeling in acute klachten versus restklachten wordt aangehouden. Restklachten 
worden gedefiniëerd als functionele instabiliteit en/of persisterende pijn langer dan zes 
maanden. De richtlijn richt zich op de zorg binnen de eerste- en tweedelijns 
gezondheidszorg. Op basis van de richtlijn wordt een eerste aanzet tot een 
samenwerkingsafspraak tussen huisartsen en fysiotherapeuten uitgewerkt.  
Bovengenoemde overwegingen waren voor het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF) aanleiding het initiatief te nemen voor de ontwikkeling van een 
multidisciplinaire, ‘evidence-based’ richtlijn voor diagnostiek en behandeling van acuut 
lateraal enkelbandletsel. Het Nederlands Huisartsen Genootschap en het CBO verleende 
hierbij methodologische expertise. 
Deze richtlijn is tot stand gekomen met subsidie verleend in het kader van het ZonMw-
programma Kennisbeleid, Kwaliteit Curatieve Zorg. 
 
Doelstelling 
Deze richtlijn is vormgegeven als een document met aanbevelingen ter ondersteuning van 
de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch 
handelen. Er wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor patiënten met 
acuut lateraal enkelbandletsel. De richtlijn geeft aanbevelingen over de diagnostiek, 
verwijzing en behandeling van patiënten met acuut lateraal enkelbandletsel en kan worden 
gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten. Ook biedt de richtlijn 



aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen ter 
bevordering van de implementatie.  
Specifieke doelen van deze richtlijn zijn het voorkomen van gezondheidsschade bij patiënten 
door het geven van concrete aanbevelingen ten aanzien van verbeterde diagnostische en 
therapeutische mogelijkheden alsmede het doen van duidelijke uitspraken over te verrichten 
diagnostiek en behandeling van acuut lateraal enkelbandletsel en over het te volgen 
verwijsbeleid. Het doel is het verkrijgen van uniformiteit met betrekking tot de diagnostiek, 
behandeling en begeleiding bij zowel huisartsen als fysiotherapeuten en andere betrokken 
beroepsgroepen en het definiëren van de kaders waarbinnen de multidisciplinaire zorg van 
patiënten met acuut lateraal enkelbandletsel plaats moet vinden. Deze richtlijn zal tevens 
bijdragen aan verbeterde communicatie tussen behandelaars en patiënten en tussen 
behandelaars onderling. 
 
Doelgroep 
De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die bij de behandeling en begeleiding van 
patiënten met acuut lateraal enkelbandletsel betrokken zijn: huisartsen, fysiotherapeuten, 
orthopedisch chirurgen, traumatologen, revalidatieartsen, radiologen, bedrijfsartsen, sport-
artsen en sportmasseurs. 
 
Uitgangsvragen 
Om belangrijke problemen in het veld ten aanzien van diagnostiek en behandeling van acuut 
lateraal enkelbandletsel in kaart te brengen werd bij de doelgroep een enquête gehouden 
om de knelpunten in de dagelijkse praktijk te inventariseren. Hierbij was ook een lijst met 
mogelijke uitgangsvragen opgenomen met de vraag deze te prioriteren. Op basis van deze 
knelpuntenanalyse werd een definitieve lijst met uitgangsvragen opgesteld, gericht op de 
meest belangrijke knelpunten in de dagelijkse praktijk. De uitgangsvragen vormen de basis 
voor de verschillende hoofdstukken van deze richtlijn. De richtlijn beoogt dus niet volledig te 
zijn.  
 
Samenstelling van de werkgroep en de klankbordgroep 
Voor het ontwikkelen van deze richtlijn is in 2008 een multidisciplinaire werkgroep 
samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle bij de diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van patiënten met acuut lateraal enkelbandletsel betrokken medische 
disciplines, vertegenwoordiging van de Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie, en 
adviseurs van  het CBO (zie ‘Samenstelling van de werkgroep’). 
Bij het samenstellen van de werkgroep is rekening gehouden met de geografische spreiding 
van de werkgroepleden, met een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende 
betrokken verenigingen en instanties, alsmede met een spreiding in al dan niet academische 
achtergrond. De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren daartoe 
gemandateerd door hun vereniging. Een overzicht van de belangenverklaringen van 
werkgroepleden over mogelijke financiële belangenverstrengeling wordt als addendum bij de 
richtlijn op de website geplaatst.  
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Werkwijze van de werkgroep en de klankbordgroep 
Gezien de omvang van het werk werd een aantal subgroepen gevormd met 
vertegenwoordigers van relevante disciplines. Daarnaast zorgde de voorzitter samen met de 
adviseur van het CBO, voor de coördinatie en onderlinge afstemming van de subgroepen.  
De werkgroep heeft gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar gewerkt aan de 
beantwoording van de uitgangsvragen (bijlage 1) en opstellen van de tekst voor de 
conceptrichtlijn. De subgroepen beoordeelden de door de adviseurs van het NHG, KNGF en 
CBO geschreven wetenschappelijke onderbouwingen en formuleerden vervolgens de 
overige overwegingen en aanbevelingen. Tevens schreven de subgroepen consensus-
teksten wanneer wetenschappelijk bewijs voor het beantwoorden van de uitgangsvraag 
ontbrak. De teksten werden tijdens plenaire vergaderingen besproken en na verwerking van 
de commentaren geaccordeerd. De voltallige werkgroep is acht maal bijeen geweest om de 
resultaten van de subgroepen in onderling verband te bespreken. De teksten van de 
subgroepen zijn door een redactieteam samengevoegd en op elkaar afgestemd tot één 
document: de conceptrichtlijn. Deze werd in februari 2010 aan de beroepsverenigingen 
verstuurd voor commentaar. Na verwerking van het commentaar is de richtlijn op [datum nog 
onbekend] door de voltallige werkgroep vastgesteld en ter autorisatie naar de relevante 
beroepsverenigingen gestuurd. 
 
Wetenschappelijke bewijsvoering 
De aanbevelingen uit deze richtlijn zijn voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit 
gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het 
verrichten van systematische zoekacties in de Cochrane Library, Medline, Embase. Hierbij 
werd de taal gelimiteerd tot Nederlands, Engels, Duits, Frans, Deens, Noors en Zweeds. 
Daarnaast werden handmatige zoekacties verricht. Er werd gezocht vanaf 1996 tot begin 
2009 (in bijlage 7 is per uitgangsvraag te zien tot wanneer gezocht werd). Als trefwoorden 
voor de beschrijving van de patiëntenpopulatie in Medline werden gebruikt: de MESH 
(Medical Subject Heading) termen: ("Sprains and Strains" OR Joint Instability OR Rupture 
OR Range of Motion, Articular) AND (Ankle Joint OR Lateral Ligament, Ankle OR Ankle). 
Belangrijke selectiecriteria hierbij waren: vergelijkend onderzoek met hoge bewijskracht, 
zoals meta-analyses, systematische reviews, randomized controlled trials (RCT’s) en 
controlled trials (CT). Waar deze niet voorhanden waren, werd verder gezocht naar 
vergelijkend cohort onderzoek, vergelijkende patiënt-controle studies of niet vergelijkend 
onderzoek.  
De kwaliteit van deze artikelen werd door epidemiologen van het NHG en het CBO 
beoordeeld aan de hand van ‘evidence-based richtlijnontwikkeling’ (EBRO)-beoordelings-
formulieren. Artikelen van matige of slechte kwaliteit werden uitgesloten. Na deze selectie 
bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies in de richtlijn 
staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens gegradeerd naar de mate van 
bewijskracht, waarbij de volgende indeling is gebruikt (Tabel 1). De mate van bewijskracht 
en niveau van bewijs zijn in de conclusies van de verschillende hoofdstukken weergegeven. 
De belangrijkste literatuur waarop de conclusies zijn gebaseerd is daarbij vermeld. 



 
Indeling van de onderbouwing naar mate van bewijskracht 
[Tabel 1: tabel met niveau van bewijs artikelen en niveau van bewijs van de conclusies] 
 
De beschrijving en beoordeling van de verschillende artikelen staan in de verschillende 
teksten onder het kopje ‘Wetenschappelijke onderbouwing’. Het wetenschappelijk bewijs is 
samengevat in een ‘Conclusie’, waarbij het niveau van het meest relevante bewijs is 
weergegeven. 
 
Totstandkoming van de aanbevelingen 
Voor het komen tot een aanbeveling zijn er naast het wetenschappelijk bewijs vaak andere 
aspecten van belang, bijvoorbeeld: patiëntenvoorkeuren, beschikbaarheid van speciale 
technieken of expertise, organisatorische aspecten, maatschappelijke consequenties of 
kosten. Deze aspecten worden besproken na de ‘Conclusie’ in de ‘Overige overwegingen’. 
Hierin wordt de conclusie op basis van de literatuur in de context van de dagelijkse praktijk 
geplaatst en vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van de verschillende 
beleidsopties. De uiteindelijk geformuleerde aanbeveling is het resultaat van het beschikbare 
bewijs in combinatie met deze overwegingen. Het volgen van deze procedure en het 
opstellen van de richtlijn in bovengenoemd ‘format’ heeft als doel de transparantie van de 
richtlijn te verhogen. Het biedt ruimte voor een efficiënte discussie tijdens de 
werkgroepvergaderingen en vergroot bovendien de helderheid voor de gebruiker van de 
richtlijn. Het kostenaspect is in een aparte kostenparagraaf uitgewerkt. Hiervoor is een 
systematische review uitgevoerd naar de kosteneffectiviteit van behandelingen voor acuut 
lateraal enkelbandletsel. Voor dit onderdeel van de richtlijn werd een afgevaardigde van het 
EMGO aan de werkgroep toegevoegd.   
 
Patiëntenperspectief 
Bij het opstellen van de richtlijn is rekening gehouden met het patiëntenperspectief. In de 
knelpuntanalyse heeft de Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie eigen knelpunten 
ingebracht. Tevens werden knelpunten geïnventariseerd door middel van telefonische 
interviews met patiënten met een (doorgemaakt) acuut lateraal enkelbandletsel. De 
conceptrichtlijn is tevens voorgelegd aan de Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie. Tot 
slot is in de eindfase in samenwerking met de betrokken patiëntenvereniging een 
patiëntenversie van de richtlijn en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. 
 
Implementatie en evaluatie 
In de verschillende fasen van de ontwikkeling van het concept van de richtlijn is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de daadwerkelijke 
uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. De richtlijn wordt verspreid onder alle relevante 
beroepsgroepen en ziekenhuizen. Ook wordt een samenvatting van de richtlijn ter publicatie 
aangeboden aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en het Nederlands Tijdschrift 
voor Fysiotherapie en zal er in verschillende specifieke vaktijdschriften aandacht worden 
besteed aan de richtlijn. Daarnaast wordt de integrale tekst van de richtlijn op de websites 
van het CBO en de betrokken beroepsverenigingen geplaatst.  
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Om de implementatie en evaluatie van deze richtlijn te stimuleren, zal de werkgroep een 
implementatieplan opstellen en indicatoren ontwikkelen aan de hand waarvan de mate en 
het succes van de implementatie kan worden gemeten. Indicatoren geven de zorgverleners 
de mogelijkheid te evalueren of zij de gewenste zorg leveren. Zij kunnen daarmee ook 
onderwerpen voor verbeteringen van de zorgverlening identificeren. 
 
De richtlijn wordt getoetst bij de eindgebruiker in de verschillende regio’s en weten-
schappelijke verenigingen, waarbij ook visitaties zullen worden georganiseerd. 
 
Juridische betekenis van richtlijnen 
Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar wetenschappelijk onderbouwde en breed 
gedragen inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners geacht worden te voldoen om 
kwalitatief goede zorg te verlenen. Aangezien richtlijnen uitgaan van ‘gemiddelde patiënten’, 
kunnen zorgverleners in individuele gevallen zo nodig afwijken van de aanbevelingen in de 
richtlijn. Afwijken van richtlijnen is, als de situatie van de patiënt dat vereist, soms zelfs 
noodzakelijk. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, moet dit echter beargumenteerd, 
gedocumenteerd en, waar nodig, in overleg met de patiënt worden gedaan. 
 
Herziening 
Uiterlijk in 2015 wordt door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
(KNGF), na raadpleging van of op advies van aan de richtlijn participerende verenigingen, 
bepaald of deze richtlijn nog actueel is. Zonodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd 
om (delen van) de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen 
indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten. 
 
 
 
 
 
 



Tabel 1.: Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies 
 Interventie Diagnostisch accuratesse onderzoek Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose* 
A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau 
A2 Gerandomiseerd dubbelblind ver-

gelijkend klinisch onderzoek van 
goede kwaliteit van voldoende 
omvang 

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een ‘gouden 
standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en 
onafhankelijke beoordeling van de resultaten van test en 
gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van 
opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest 
hebben gehad 

Prospectief cohort onderzoek van voldoende 
omvang en follow-up, waarbij adequaat 
gecontroleerd is voor ‘confounding’ en 
selectieve follow-up voldoende is uitgesloten. 

B Vergelijkend onderzoek, maar niet 
met alle kenmerken als genoemd 
onder A2 (hieronder valt ook patiënt-
controle onderzoek, cohort-
onderzoek) 

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met 
alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd 

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met 
alle kenmerken als genoemd onder A2 of 
retrospectief cohort onderzoek of patiënt-
controle onderzoek 

C Niet-vergelijkend onderzoek 
D Mening van deskundigen 
* Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk dan geldt de 
classificatie voor interventies. 
 
 
Niveau van conclusies 

 Conclusie gebaseerd op 
1 Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2, met consistent resultaat 
2 1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B 
3 1 onderzoek van niveau B of C 
4 Mening van deskundigen 
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HOOFDSTUK 2: PREDISPONERENDE FACTOREN 
 
 
Uitgangsvraag  
- Zijn er (extrinsieke/intrinsieke) predisponerende factoren die de kans op acuut 

lateraal enkelbandletsel verhogen?  
 
Inleiding 
Binnen bestaande richtlijnen worden weinig tot geen uitspraken gedaan over intrinsieke of 
extrinsieke risicofactoren die de kans op acuut lateraal enkelbandletsel verhogen. Mogelijk 
dat meer inzicht in intrinsieke of extrinsieke risicofactoren aangrijpingspunten voor preventie 
geeft. Voor de extrinsieke risicofactoren is voor sporters specifiek gezocht naar 
risicofactoren met betrekking tot het type ondergrond waarop gespeeld werd en naar de 
spelpositie. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
 
2.1 Intrinsieke risicofactoren 
In een systematische review werd gekeken naar de voorspellende waarde van vier 
mogelijke risicofactoren voor het ontstaan van enkelbandletsels: kracht, propriocepsis, 
bewegingsuitslag en balans bij patiënten ouder dan 15 jaar met een eerste of recidief 
lateraal enkelbandletsel.   
Er werden 21 onderzoeken geïncludeerd; drie RCT’s en 18 prospectieve cohort- 
onderzoeken. In 15 van de 21 onderzoeken ging het om atleten, in de overige zes onder-
zoeken ging het om studenten, militairen of een gemengde populatie. De onderzoeken 
waren zeer heterogeen van aard  (enkelbandletsel soms niet nader gespecificeerd, mediale 
en laterale distorsies, recidieven of eerste enkelbandletsels, samenstelling populaties) (De 
Noronha  2006). 
De grootte van de bewegingsuitslag werd geëvalueerd in 13 onderzoeken; slechts in twee 
onderzoeken werd gerapporteerd over de associatie tussen grootte van bewegingsuitslag en 
het risico van het lopen van een enkelbandletsel.  
In het onderzoek van Pope et al (n=1093, militairen, prospectief cohort) bleek dat patiënten 
met een beperkte dorsiflexie in de enkel, zo’n vijf keer hoger risico hadden op het oplopen 
van een enkelbandletsel (Pope 1998).  
In het onderzoek van Willems et al (n=159, vrouwelijke studenten lichamelijke opvoeding, 
prospectief cohort) vond men dat patiënten met een toegenomen extensie in het 
metatarsophalangeale gewricht van 2 SD (30 graden) een 2,5 keer hoger risico liepen op 
een enkeldistorsie (Willems 2005).  
In tien onderzoeken werd de voorspellende waarde van spierkracht (van enkel of voet) 
onderzocht. In geen enkel onderzoek werd een duidelijke relatie gevonden tussen 
spierkracht en het risico van enkelbandletsels (De Noronha 2006).  
In vier onderzoeken werd gekeken naar de propriocepsis als voorspeller. Twee onderzoeken 
vielen af vanwege tekortkomingen in de onderzoeksopzet of de statistische analyse. In de 
andere twee onderzoeken (n=159 vrouwelijke studenten lichamelijke opvoeding, prospectief 
cohort en n=241 mannelijke studenten lichamelijke opvoeding, prospectief cohort)) werd een 



uitspraak gedaan over de associatie tussen propriocepsis en het risico van enkelbandletsels.  
Patiënten met een slechte propriocepsis hadden ruim twee keer zo groot risico op een 
enkelbandletsel dan personen met een gemiddelde propriocepsis (Willems 2005).  
In zeven onderzoeken (n=1023) werd gekeken naar het verband tussen balans/evenwicht, 
gemeten door middel van een krachtenplatform bij patiënten met recidief enkelbandletsels. 
Twee onderzoeken (n=168) vermeldden niet voldoende data. In twee andere onderzoeken 
(n=359) werd geen verband gevonden (Beynnon 2001, Willems 2005). In drie onderzoeken 
onder sporters (n=496) vond men dat een minder goede balans een groter risico gaf op het 
oplopen van een enkelbandletsel (McGuine 2000, Tropp 1984, Willems 2005).  
In twee andere onderzoeken onder sporters (n=152) werd gekeken naar statische balans, 
waarvan maar één onderzoek was toegespitst op enkelletsels. Hieruit bleek dat de 
waarschijnlijkheid voor het oplopen van enkelletsel voor personen met een abnormale 
balans ruim vijf maal zo groot was vergeleken met personen met een normale balans 
(likelihoodratio 2.5; 95% BI 1.3-4.6 versus likelihoodratio 0.46;95% BI 0.30-0.73) (Watson 
1999). 
Ook in een drietal andere cohortonderzoeken (n=42, n=230, n=169) onder sporters bleek 
dat sporters met een verminderde balans een hoger risico hebben op het oplopen van 
enkelbandletsel (Hrysomallis 2007, Wang 2006, Trojian 2006). 
Uit zes verschillende cohortonderzoeken (n=169 atleten, n=486 volleyballers, n=152 
voetballers, n=306 voetballers, n=508 voetballers, n=312 voetballers) bleek dat een 
enkelletsel vaker voorkomt bij atleten met een distorsie in de voorgeschiedenis en dus 
mogelijk een extra risicofactor is (McHugh 2006, Verhagen 2004a, Andersen 2004, 
Engebretsen 2009, Kofotolis 2007, Tyler 2006). 
 
2.2 Extrinsieke risicofactoren 
In een systematische review over de epidemiologie van sportletsels vond men 227 
onderzoeken, n=2.016.000 sporters waarvan 32.509 met enkelletsels. Van 14.098 patiënten 
met een enkelletsel kon medische informatie worden achterhaald. De enkel bleek het meest 
frequent aangedaan van alle sportletsels. De hoogste incidentie enkelletsels werd gezien in 
aeroball (combinatie tussen trampolinespringen en basketbal), wandklimmen, indoor 
volleybal, bergbeklimmen, korfbal en veldsporten. Bij sporten in wedstrijdverband werd de 
hoogste incidentie gezien bij voetbal, rugby, American football en zaalvoetbal (Fong 2007).  
 
2.3 Type ondergrond waarop gespeeld wordt 
In een prospectief cohortonderzoek onder vrouwelijke voetballers (n=421, van wie 154 met 
een enkelbandletsel), vond men meer enkelbandletsels bij spelen op kunstgras dan op gras, 
het verschil was echter niet significant (RR 1.5, p=0.06) (Steffen 2007). 
In een ander prospectief cohortonderzoek onder voetballers (n=290, van wie 35 met een 
enkelletsel) bleek het risico van enkelbandletsel verhoogd bij wedstrijden op kunstgras. De 
incidentie van enkelbandletsels bij voetbal op kunstgras was echter te laag om conclusies uit 
te trekken. Daarnaast werd er alleen een significant verschil gevonden in het oplopen van 
enkelbandletsel in wedstrijden en niet tijdens trainingen (Ekstrand 2006). 
In een derde prospectief cohortonderzoek werden 5910 voetbalteams bestudeerd. Hieruit 
bleek dat het risico van het oplopen van enkelbandletsel lager was bij spelen op gras dan op 
kunstgras (RR 0.69, 95%BI 0.58-0.83). Daarnaast bleek koud weer geassocieerd met een 
lager risico op het oplopen van een enkelletsel (RR 0.68, 95% BI0.51-0.91)(Orchard 2003). 
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2.4 Spelpositie als risicofactor bij sporten 
Er werden twee bruikbare onderzoeken gevonden over spelpositie bij volleybal. In een 
prospectief onderzoek over de incidentie en het mechanisme van acute volleyballetsels 
werden 273 spelers geïncludeerd. Zij liepen 89 letsels op, waarvan 54% enkelletsels (n=48). 
In 79% van de gevallen betrof het een recidiefletsel.  Enkelletsels ontstonden vooral bij 
landen na blocken; 68% ontstond na het landen op de voet van een opponent, 19% door 
landen op de voet van een teamgenoot (Bahr 1997).  
In een ander prospectief cohortonderzoek onder volleyballers (n= 486) ontstonden  
gedurende een seizoen 100 sportletsels, waarvan  41 enkelletsels.  31 personen (75%) 
hadden een enkeldistorsie in de voorgeschiedenis. 61% van de enkelbandletsels ontstonden 
aan het net, 59% door contact met teamgenoot of tegenstander bij landen na 
aanvallen/blocken (Verhagen 2004b). 
 
Over spelpositie bij voetbal werden drie onderzoeken gevonden. In een prospectief 
cohortonderzoek werden video’s gemaakt van voetbalwedstrijden.  Bij  46 van de297 acute 
sportletsels ging het om enkelletsels. Bij 26 van de 46 (57%)  enkelletsels was een video-
opname beschikbaar. Enkelletsels ontstonden met name door contact  met een medespeler 
waarbij de speler door de opponent aan de mediale zijde van het been wordt geraakt. Een 
ander mechanisme bleek geforceerde plantaire flexie als de geblesseerde speler de voet 
van de opponent raakt als hij een bal wil schieten (Andersen 2004). 
In een prospectief cohortonderzoek onder amateurvoetballers (n=312) traden  208 
enkelletsels op waarvan 139 enkelbandletsels. 80,6% waren letsels  ontstaan door contact 
met een tegenstander. Deze letsels ontstonden voornamelijk bij verdedigers (Kofotolis 
2007). 
In een ander prospectief onderzoek onder vrouwelijke voetballers (n=143, 33 enkelletsels) 
bleken verdedigers en aanvallers een hoger risico te hebben op het oplopen van een 
sportletsel dan keepers en middenvelders.  In dit onderzoek werd helaas niet benoemd hoe 
hoog het risico was voor het oplopen van specifiek een enkelletsel bij de verschillende 
spelposities (Faude 2006).   
 
Conclusies intrinsieke risicofactoren 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat een beperkte dorsiflexie in de enkel leidt tot een 
verhoogd risico op het oplopen van acuut lateraal enkelbandletsel.  
 
B Pope 1998    

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat een slechte propriocepsis leidt tot een verhoogd 
risico op het oplopen van acuut lateraal enkelbandletsel.  
 
B Willems 2005 

 



 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat een verminderde balans, predisponeert tot het 
oplopen van enkelletsels.   
  
B McGuine 2000, Tropp 1984, Willems 2005, Watson 1999,  
 Hrysomallis 2007, Wang 2006, Trojian 2006 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat een enkeldistorsie in de voorgeschiedenis 
predisponeert tot het oplopen van enkelletsels.   
 
B McHugh 2006, Verhagen 2004 

 
Conclusies extrinsieke risicofactoren  

Niveau 2 

De incidentie van enkelletsels is afhankelijk van het type sport, de 
hoeveelheid beoefenaars en of men competitie speelt.  
 
A2  Tik-Pui Fong 2007 

 

Niveau 2 

Er zijn aanwijzingen dat het risico van enkelletsels onder voetballers hoger 
is bij het spelen op kunstgras dan bij het spelen op gras. 
 
B Ekstrand 2006, Orchard 2003 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat bij volleyballers het landen na een aanval/blocken 
een risicofactor is voor enkelletsel, vooral als de speler op de voet van een 
andere speler terecht komt. 
 
B Bahr 1997, Verhagen 2004b 

 

 
Niveau 2 

Het is aannemelijk dat bij voetbal verdedigers en aanvallers een hoger 
risico hebben op enkelletsel bij contact met een tegenstander dan 
middenvelders of keepers na een aanval of verdedigen van een bal. 
 
B Andersen 2004, Kofotolis 2007 

 

Niveau 4 

De meeste onderzoeken zijn gedaan onder sporters, terwijl een groot 
gedeelte van de enkelletsels optreedt in huiselijke sfeer. 
 
D Mening van de werkgroep 

 
Overige overwegingen 
Methodologisch goede onderzoeken naar (intrinsieke en extrinsieke) risicofactoren voor 
acuut lateraal enkelbandletsel zijn schaars De kwaliteit van de onderzoeken wordt beperkt 
door heterogeniteit, kleine cohorten, grotere kans op bias door de aard van het onderzoek 
(retrospectief) en verscheidenheid aan uitkomstmaten. 
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Risicofactoren zijn voor de praktijk met name van belang indien dit ook leidt tot zinvolle 
maatregelen ter preventie.  
 
Aanbeveling 
De werkgroep is van mening dat op basis van de huidige data geen aanbevelingen voor de 
praktijk kunnen worden gedaan ten aanzien van predisponerende factoren voor acuut 
lateraal enkelbandletsel. 
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HOOFDSTUK 3: PROGNOSTISCHE FACTOREN 
 
 
Uitgangsvraag  
- Wat is het beloop van een acuut lateraal enkelbandletsel en welke prognostische 

factoren (duur behandeling, behandelingsresultaat) zijn daarbij te identificeren? 
 
Inleiding 
Om een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van therapeutische interventies is het 
van belang om zicht te hebben op het natuurlijk beloop van enkelletsels. Daarnaast lijkt het 
zinvol eventuele prognostische factoren te kunnen identificeren, aangezien dit mogelijk een 
aangrijpingspunt voor behandeling zou kunnen zijn. Niet alle patiënten met een 
enkeldistorsie ontwikkelen klachten passend bij chronische instabiliteit.  
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
In een systematische review over het natuurlijk beloop van acute enkelletsels werden 31 
onderzoeken gevonden, waarvan 24 onderzoeken van hoge kwaliteit. Het ging hierbij om 27 
prospectieve en vier retrospectieve onderzoeken. Er werden zowel patiënten uit de eerste 
lijn als patiënten afkomstig van spoedeisende hulpafdelingen of militaire ziekenhuizen 
geïncludeerd. In vijf onderzoeken werden patiënten vroeg gemobiliseerd, in 26 andere 
onderzoeken werd mobiliseren gecombineerd met immobilisatie.  
Er werd gekeken naar het natuurlijk beloop van de pijnklachten, het optreden van recidieven, 
het voorkomen van instabiliteit en eventuele prognostische factoren.  
Er werden 18 onderzoeken gevonden over pijnklachten. Uit zeven onderzoeken bleek dat de 
pijnklachten na een enkeldistorsie in de eerste twee weken snel afnemen. Hierna nemen de 
pijnklachten minder snel af. In zes onderzoeken (n=27, n=648, n=59, n=88, n=189, n=137) 
werd gekeken naar de prognose op de lange termijn. In deze onderzoeken werden 
voornamelijk patiënten met rupturen van de enkelband geïncludeerd. De behandelingen die 
patiënten kregen, verschilden van elkaar. Op controlemomenten werd patiënten gevraagd of 
er nog pijnklachten waren. 5 tot 33% van de patiënten bleek na een jaar nog last te hebben 
van pijnklachten. Zelfs na drie jaar rapporteerde 5 tot 25% nog pijnklachten (van Rijn 2008).  
In 15 onderzoeken werd gekeken naar recidieven. Hiervan hadden acht onderzoeken van 
hoge kwaliteit een follow-up duur langer dan drie jaar. Recidieven kwamen in 3 tot 34% van 
de gevallen voor, twee weken tot 96 maanden na het eerste letsel. In twee onderzoeken van 
lage kwaliteit werden hogere percentages genoemd (van Rijn 2008).   
In 14 onderzoeken werd gekeken naar subjectieve instabiliteit. In zeven onderzoeken van 
hoge kwaliteit met een follow-up duur langer dan drie jaar. In deze onderzoeken werd in 0-
33% van de gevallen na drie jaar nog melding gemaakt van instabiliteitklachten (van Rijn 
2008).  
Drie onderzoeken van hoge kwaliteit vroegen de patiënt naar zijn oordeel over het herstel 
van de enkel. 36 tot 85% van de patiënten rapporteerde volledig herstel na twee weken tot 
36 maanden (van Rijn 2008). In het eerste onderzoek onder 200 patiënten met een 
enkelbandruptuur bleek 5% ontevreden met de resultaten na een jaar (Moller-Larsen 1988).  
In het tweede onderzoek onder 178 patiënten met enkelletsels op een spoedeisende hulp 
bleek na 4,3 maanden geen verschil in klachten tussen patiënten met een distorsie of 



patiënten met een ruptuur. Na zo’n drie jaar rapporteerde 71% klachtenvrij te zijn, 27% had 
milde klachten en 2% had forse restklachten (Nilsson 1983). In het derde onderzoek onder 
220 patiënten met acuut enkelletsel in de eerste lijn werd een snelle afname van pijn gezien 
in de eerste twee weken (O'Hara 1992). In één onderzoek werd gekeken naar prognostische 
factoren voor onvolledig herstel of het optreden van recidieven. Sportactiviteiten op een 
hoog niveau (meer dan drie keer per week trainen) bleek een significante prognostische 
factor voor restklachten in vergelijking met training op een laag niveau of geen sport.  
Mannen hadden een hoger risico op restklachten dan vrouwen (OR 4,78, 95% BI 1.36-
16.61). Er werd geen verschil gezien tussen restklachten/recidieven en de ernst van het 
letsel (Linde 1986). 
 
In een retrospectief onderzoek naar prognostische factoren voor het ontwikkelen van 
chronische instabiliteit werden 16 patiënten geïncludeerd met unilaterale chronische 
enkelinstabiliteit (CAI) (8 mannen en 8 vrouwen, gem. lft. 23 jr.) en 16 patiënten met een 
enkeldistorsie in de voorgeschiedenis, echter zonder CAI (8 mannen, 8 vrouwen, gem. lft. 
21,6 jr.). CAI werd gedefinieerd als meer dan één unilateraal enkelbandletsel in de 
voorgeschiedenis,  klachten van ‘giving way’, instabiliteit of verminderde functie.  
Men vond een significante verplaatsing naar centraal (13,4+/- 1.9mm ten opzichte van 11.8 
+/- .85mm) en een grotere inversie rotatie (34,5 gr +/- 2.9 gr, ten opzichte van 32,3 +/- 1.8gr) 
in de enkels in de groep patiënten met CAI t.o.v. patiënten zonder CAI. Mogelijk dat 
toegenomen laxiteit in het enkelgewricht na een enkeldistorsie tot klachten leidt.  
Er werd geen significant verschil gevonden in behandeling, mate van immobilisatie, mate of 
duur van rehabilitatie, het aantal enkeldistorsies, periode van rust (Hubbard 2008). 
 

Conclusies 

Niveau 1 

Het beloop na een enkeldistorsie is gunstig. Pijnklachten nemen in de 
eerste 2 weken na de enkeldistorsie snel af.  
 
A1 van Rijn 2008 

 

Niveau 1 
Een klein gedeelte (5-33%) van de patiënten met een enkeldistorsie houdt 
langdurig (langer dan een jaar) pijnklachten of klachten van instabiliteit.   
A1 van Rijn 2008 

 

Niveau 1 
Het percentage personen met een recidief distorsie varieert sterk (3-34%). 
 
A1 van Rijn 2008 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat sporten op een hoog niveau een prognostisch 
ongunstige factor is voor het ontwikkelen van restklachten. 
  
C Linde 1986 
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Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat toegenomen laxiteit na een enkeldistorsie een 
prognostisch ongunstige factor is voor het ontwikkelen van chronische 
instabiliteit.  
 
B Hubbard 2008 

 
Overige overwegingen 
Er is weinig goed onderzoek beschikbaar over prognostische factoren bij acuut lateraal 
enkelbandletsel. Sommige onderzoeken includeren patiënten met een inversietrauma. Bij 
andere onderzoeken gaat het om patiënten met een vastgestelde enkelbandruptuur. 
Daarnaast worden er verschillende behandelstrategieën gehanteerd (combinaties van rust 
en een enkelbrace, rust en mobiliseren, elastische bandage en mobiliseren, gips en 
bandage of tape, rust en belasten).  Het percentage patiënten dat restklachten zoals pijn en 
instabiliteit rapporteert varieert per onderzoek. De spreiding is groot. Dit geldt ook voor het 
percentage recidieven.  
Mogelijk dat sporters op hoog niveau een hogere kans hebben op het ontwikkelen van 
restklachten en dat dit van belang is voor de controle of begeleiding van sporters.  
Daarnaast lijkt ook een positieve voorste schuifladenfenomeen een risicofactor voor het 
ontwikkelen van restklachten.  
Echter, het beschikbare materiaal is te weinig om concrete aanbevelingen voor de praktijk te 
kunnen doen.  
 
Aanbeveling 
De werkgroep is van mening dat op basis van de huidige data geen aanbevelingen voor de 
praktijk kunnen worden gedaan ten aanzien van beloop en prognostische factoren voor 
acuut lateraal enkelbandletsel. 
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HOOFDSTUK 4: OTTAWA ANKLE RULES 

 
Uitgangsvraag  
- Wanneer en hoe moeten de Ottawa Ankle Rules worden toegepast bij patiënten met 

acuut lateraal enkelbandletsel? 
 
Inleiding 
Bij acute letsels zal de patiënt in de regel binnen enkele dagen na ontstaan van het trauma 
gezien worden en is het bestaan van een fractuur de belangrijkste rode vlag. Het herkennen 
van een mogelijke fractuur is van belang voor de patiënt, aangezien dit kan leiden tot 
incongruentie van de enkel en daarmee tot artrose. Het kunnen belasten van de voet binnen 
48 uur na trauma is een gunstig teken. Het maakt de kans op de aanwezigheid van een 
fractuur aanzienlijk kleiner. Volledig belast kunnen lopen, enige dagen na het trauma, duidt 
op een goede prognose om na veertien dagen weer probleemloos te kunnen functioneren 
(de Bie 1997).  
De meeste patiënten die een eerste hulppost bezoeken worden onderzocht met behulp van 
röntgendiagnostiek om fracturen uit te sluiten, bij een beschreven prevalentie van 
enkelfracturen van minder dan 15% (Bachmann 2003). De Ottawa Ankle Rules zijn 
ontwikkeld om fracturen na acuut enkelletsel uit te sluiten (Bachmann 2003). Het instrument 
bestaat uit een vragenlijst voor onderzoek van de enkel en voet. Röntgendiagnostiek van de 
enkel is alleen geïndiceerd als de patiënt pijn heeft in de Malleoluszone of Middenvoetzone, 
gecombineerd met een van de volgende bevindingen (zie bijlage 2):  
- palpatiepijn aan de dorsale zijde van één of beide malleoli; 
- palpatiepijn aan de basis van os metatarsale V; 
- palpatiepijn aan het os naviculare; 
- patiënt is niet in staat om (binnen 24 uur na het letsel) vier stappen te lopen.  
 

Om aanbevelingen te kunnen doen over de toepassing van de Ottawa Ankle Rules in 
Nederland in verschillende settings (zoals eerste hulppost van het ziekenhuis, eerstelijns 
praktijk, sportveld), is een literatuuronderzoek uitgevoerd op basis van de volgende 
uitgangsvraag: 
 

Wetenschappelijke onderbouwing 
Op basis van de literatuur search zijn 73 studies over de Ottawa Anklet Rules (OAR) 
geïdentificeerd. Vier studies daarvan betreffen een review van de literatuur (Bachmann 
2003, Markert 1998, Myers 2005, Perry 2006). Een studie (Myers 2005) is geëxcludeerd 
omdat het een review naar toepassing van de Ottawa Ankle Rules bij kinderen betreft en valt 
daarmee buiten de scope van deze richtlijn. Een tweede studie betreft een samenvattende 
review van een aantal meetinstrumenten waaronder de OAR (Perry 2006). De derde review 
beschrijft een gepoolde statistische analyse van de OAR op een eerste hulppost bij 
volwassenen (Markert 1998). De vierde studie is een meta-analyse van Bachmann et al. 
(2003) waarin de studies uit de review van Markert et al. (1998) zijn geïncludeerd. De 
samenvatting van de literatuur in deze richtlijn is gebaseerd op de systematische review van 



Bachmann, aangevuld met studies om de specifieke toepassing van de OAR in Nederland 
en verschillende praktijksettings te onderzoeken.  
In de meta-analyse van Bachmann (2003) zijn 27 studies gebruikt, die betrekking hadden op 
15.581 patiënten. Zes studies hadden betrekking op kinderen. Twee studies hadden 
specifiek betrekking op sporters. Op basis van de gepoolde analyse blijkt dat de kans dat 
een persoon vier stappen kan lopen, geen pijn aangeeft bij palpatie en toch een fractuur 
heeft verwaarloosbaar klein is (0,3%). De beoordeling is het meest valide binnen 48 uur na 
trauma (sensitiviteit 99.6% (95% BI: 98.2-100)). De specificiteit is matig (27.9%). Bij latere 
beoordeling, tot een week na het trauma is de kans op het missen van een fractuur iets 
groter (0,9%), met een sensitiviteit van 97.3 (95% BI: 95.9-98.5), en een specificiteit van 
36.6%. Bachmann et al concluderen dat het aantal te maken röntgenfoto’s door gebruik van 
de OAR af zou moeten nemen met 30-40% (Bachmann 2003).  
Alle geïdentificeerde studies binnen de review van Bachmann om de OAR te valideren, zijn 
uitgevoerd in een eerste hulppost van een ziekenhuis of vergelijkbare instelling. We hebben 
geen aanvullende studies gevonden waarin de toepasbaarheid van de OAR zijn onderzocht 
in de eerste lijn. Bachmann bepleit implementatie van de OAR bij huisartsen en 
hulpverleners binnen de sport. 

Ook voor sporters zijn de OAR een valide instrument om fracturen uit te sluiten (Leddy 1998, 
Leddy 2002, Papacostas 2001). De studie van Papacostas liet een sensitiviteit van bijna 
100% zien in een prospectieve studie onder sporters met acuut enkelletsel (n=79) of 
voetletsel (n=43). Specificiteit was 30% en 40% voor respectievelijk enkelletsel en voetletsel. 
Vergelijkbare waarden werden gevonden door Leddy (1998). Beide studies werden ook in 
de review van Bachmann gebruikt. Een andere studie van Leddy (2002 bevestigt de validiteit 
van de OAR bij sporters. 
 
Hoewel de OAR op grote schaal onderzocht en geïmplementeerd zijn, is tevens gebleken 
dat ze voor sommige populaties minder succesvol zijn zoals in Azië, maar bijvoorbeeld ook 
in een ziekenhuis in de UK (Kelly 1994, Perry 1999, Tay 1999). Gesuggereerd wordt dat de 
drempel om medische hulp te zoeken kan verschillen tussen bijvoorbeeld landen of regio’s, 
waardoor de ernst van het onderzochte enkelletsel kan variëren Glas 2002).  
Pijnenburg et al. (2002) onderzochten de toepassing van de OAR in Nederland door ze te 
vergelijken met de Leiden Ankle Rules en de Utrecht Ankle Rules. De Nederlandse 
instrumenten zijn ontwikkeld aan de twee Universitaire Medische Centra. Het instrument uit 
Leiden bestaat uit 13 gewogen variabelen, terwijl het instrument uit Utrecht uit 16 gewogen 
variabele bestaat. Op basis van een groep van 647 patiënten met acuut enkelletsel was de 
sensitiviteit van de OAR 98%, terwijl de sensitiviteit van de instrumenten uit Leiden en 
Utrecht respectievelijk 88% en 59% was. Vanwege de hoge sensitiviteit van de OAR 
concluderen de auteurs dat de OAR beter geschikt zijn voor implementatie in Nederland dan 
de twee lokale instrumenten.  
Glas et al. (2002) onderzochten de toepassing van de OAR in Nederland door ze te 
vergelijken met de Leiden Ankle Rules en het klinische oordeel van artsen op basis van 
gestructureerde dataverzameling. In de studie werd dezelfde patiëntengroep onderzocht als 
door Pijnenburg (2002). De OAR misten acht fracturen, waarvan één klinisch significant (dat 
wil zeggen dat een operatie of gipsverband was geïndiceerd). De Leiden Ankle Rules misten 
15 fracturen, waarvan vijf klinisch significant. Op basis van het oordeel van de arts werden 
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13 fracturen gemist, waarvan één klinisch significant. De auteurs concluderen dat het 
oordeel van de arts, ondersteund door het gebruik van gestructureerde dataverzameling 
vergelijkbaar was met de Ottawa Ankle Rules en de Leiden Ankle Rules. 
 
 Conclusies 

Niveau 1 

Het is aangetoond dat de Ottawa Ankle Rules een accuraat instrument is 

om fracturen uit te sluiten op de eerste hulppost van het ziekenhuis binnen 

de eerste week na acuut enkelletsel. 

A1 Bachmann 2003 
 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat de Ottawa Ankle Rules een accuraat instrument is 
voor toepassing op de eerste hulppost van het ziekenhuis in Nederland. 
 
A2 Pijnenburg 2002 

 

Niveau 4 

Er zijn geen gepubliceerde studies bekend over de toepassing van de 
Ottawa Ankle Rules in de eerste lijn. 
 
D       Werkgroep 

 
Overige overwegingen 
Toepassing van de OAR wordt over het algemeen als belangrijk beschouwd als 
beslissingsondersteunend instrument voor zorgverleners voor het aanvragen of afnemen 
van aanvullende diagnostische tests zoals röntgendiagnostiek. Het is niet bekend in welke 
mate de OAR in Nederland worden toegepast, en in hoeverre dat leidt tot vermindering van 
het aantal röntgenfoto’s. De ervaring van de werkgroep is dat op eerste hulpposten van 
Nederlandse ziekenhuizen veelal standaard een röntgenfoto wordt genomen. Gegevens uit 
1995 over enkelbandletsel geven een percentage röntgenfoto’s op de eerste hulppost aan 
van 46-88% in vier Amsterdamse ziekenhuizen (Peters 1998).  
Voor toepassing van de OAR is het van belang dat de test adequaat wordt afgenomen. 
Verschillende studies laten een hoge mate aan variatie van specificiteit zien die veroorzaakt 
kan worden door klinische ervaring en setting, interpretatie van de test en culturele 
verschillen (Bachmann 2003, Graham 2001, Pijnenburg 2002). De matige specificiteit van de 
OAR impliceert een hoge mate van vals positieve uitkomsten (dat wil zeggen een positieve 
uitkomst van de OAR, terwijl er geen fractuur aanwezig is). Aangezien verschillende 
zorgverleners in verschillende settings te maken kunnen krijgen met de toepassing van de 
OAR, dienen deze zorgverleners competent te zijn in de toepassing ervan. 
Daarnaast is onbekend of en hoe de OAR toepasbaar zijn in de eerste lijn of langs het 
sportveld. Van der Wees et al onderzochten in een nog niet gepubliceerde studie de 
toepasbaarheid van de OAR door 20 fysiotherapeuten in de eerste lijn (van der Wees 
submitted 2009. Binnen een groep van ruim 100 patiënten waren de OAR positief bij 17 
patiënten die in de eerste week na acuut enkelletsel de fysiotherapeut bezochten zonder dat 
er sprake was van een eerdere röntgenfoto of verwijzing door de huisarts. Vijf patiënten 
werden verwezen naar de huisarts, en geen van deze patiënten werd gediagnosticeerd met 



een fractuur. De overige 12 patiënten werden in behandeling genomen en ook bij hen werd 
geen fractuur gediagnosticeerd tijdens of na de behandeling. De auteurs concluderen dat de 
vals positieve uitkomst van de OAR erg hoog is en suggereren dat de OAR niet zomaar 
toepasbaar zijn in de eerste lijn. Specifieke setting en patiëntenmix in de eerste lijn vragen 
mogelijk om meer genuanceerde besluitvorming bij toepassing van de OAR. 
  
Aanbevelingen 

De Ottawa Ankle Rules (OAR) zijn sterk aan te bevelen op de eerste hulppost van het 
ziekenhuis om fracturen uit te sluiten na acuut lateraal enkelbandletsel. 
 
De Ottawa Ankle Rules (OAR) zijn aan te bevelen voor toepassing in de eerste lijn als 
onderdeel van de klinische besluitvorming door de zorgverlener teneinde fracturen uit te 
sluiten na acuut lateraal enkelbandletsel. 
 
De werkgroep adviseert om in de opleiding en na- en bijscholing van zorgverleners 
voldoende aandacht te geven aan adequate toepassing van de Ottawa Ankle Rules (OAR). 
 

Röntgendiagnostiek van de enkel is alleen geïndiceerd als de patiënt pijn heeft in de 
Malleoluszone of Middenvoetszone, gecombineerd met een van de volgende bevindingen 
(zie bijlage 2):  
- palpatiepijn aan de dorsale zijde van één of beide malleoli 
- palpatiepijn aan de basis van os metatarsale V 
- palpatiepijn aan het os naviculare 
- patiënt is niet in staat om (binnen 24 uur na het letsel) vier stappen te lopen. 
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HOOFDSTUK 5: DIAGNOSTIEK 
 
 
Uitgangsvraag  
- Welke diagnostiek is het meest adequaat bij acuut lateraal enkelbandletsel en op 

welk moment en door wie moet dit plaatsvinden? 
 
Inleiding 
In de CBO-richtlijn Enkelletsel uit 1998 werd al aangegeven dat het fysisch diagnostisch 
onderzoek in de eerste fase na het ongeval (binnen 48 uur) weinig betrouwbaar is. 
Uitgesteld fysisch diagnostisch onderzoek (4 tot 7 dagen) na inversietrauma geeft een beter 
resultaat voor het aantonen van een laterale enkelbandruptuur.  
De waarde van verdere aanvullende diagnostiek zou kunnen zitten in het beter 
diagnosticeren/niet missen van een ruptuur en/of het diagnosticeren van andere bijkomende 
letsels. Dit is alleen zinvol als dit het beleid zou veranderen. In de vorige CBO richtlijn (1998) 
werd al benoemd dat bij de behandeling van inversietraumata geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen enkel of meervoudige enkelbandrupturen. Ook wordt de behandeling van 
een enkelbandruptuur niet beïnvloed door het bestaan van een syndesmoseruptuur. Het 
missen van avulsie- of compressiefracturen kan wel tot complicaties of langdurige klachten 
leiden. Voor het opsporen hiervan is gericht röntgenonderzoek van belang.   
In de CBO richtlijn (1998) werd gesteld dat echografie en MRI als diagnosticum onvoldoende 
is onderzocht om als hulponderzoek na een inversietrauma te gebruiken. Daarnaast werd 
genoemd dat artrografie als diagnosticum binnen 48 uur na een inversietrauma een hoge 
sensitiviteit heeft van meer dan 90 % bij een specificiteit van 71%. 
 
Samenvatting van de literatuur/wetenschappelijke onderbouwing 
 
5.1 Uitgesteld fysisch diagnostisch onderzoek 
Er is geen extra bewijs gevonden over de waarde van fysisch diagnostisch onderzoek. Het 
advies in de oude CBO-richtlijn (1998) was gebaseerd op het onderzoek van Van Dijk 
(1996): in onderzoek op een eerste hulp afdeling in Amsterdam werd gekeken naar de 
waarde van lichamelijk onderzoek voor het stellen van de diagnose ruptuur na een 
inversietrauma (n=160, 18-40jr). Patiënten werden 48 uur na het trauma onderzocht en 
nogmaals na vijf dagen. De diagnose ruptuur werd gesteld indien er vijf dagen na het trauma 
sprake was van hematoomvorming, lokale drukpijn bij palpatie en/of een positieve voorste 
schuifladentest.  
Alle patiënten met verdenking op ruptuur ondergingen artrografie ter controle. Uit dit 
onderzoek blijkt dat het lichamelijk onderzoek vijf dagen na het trauma voor de diagnose 
ruptuur, leidt tot een hogere sensitiviteit (96% versus 71%) dan direct na het trauma. Evenzo 
wat betreft de specificiteit (84% versus 33%). Hematoom en drukpijn bij palpatie heeft een 
sensitiviteit van 90%. Een positieve voorste schuifladentest heeft een sensitiviteit van 86%. 
Combinatie van pijn, hematoom en een positieve voorste schuifladentest heeft een 
sensitiviteit van 96%.  



Indien er geen hematoom was ontstaan en de voorste schuifladentest was negatief, bleken 
de laterale banden altijd intact. Dit gold ook indien er geen sprake was van drukpijn ter 
hoogte van het ligamentum talofibulare anterius (Van Dijk 1996). 
 
Echo 
In een onderzoek onder patiënten met matig ernstig tot ernstig enkelletsel (n=110, 18-55 jr, 
gem. lft. 23,2 jr.) werd gekeken naar talocrurale effusie op de echo. Bij 40 patiënten werd 
echografisch talocrurale effusie gezien. Hiervan hadden 39 patiënten zichtbare schade van 
het ligamentum talofibulare anterior op de MRI-scan. Bij vijf patiënten (12,8%) bleek ook 
schade van het calcaneofibulare ligament en bij 14 patiënten (35%) bleek kraakbeenschade.  
De auteurs concludeerden dat talocrurale effusie gediagnosticeerd middels echografie 
patiënten met ernstig enkelletsel kan herkennen (Guillodo 2007). In dit onderzoek werden 
patiënten met matig ernstig tot ernstig enkelletsel geselecteerd. In deze groep is het 
hierboven genoemde letsel dan ook te verwachten. De kernvraag is of echografie iets 
toevoegt aan lichamelijk onderzoek en dit dan ook leidt tot wijzigingen in het voorgestelde 
beleid. Hier is helaas niet naar gekeken.  
In het eerder beschreven onderzoek van Van Dijk op een eerste hulp afdeling van een 
ziekenhuis in Amsterdam werd gekeken naar de testeigenschappen van de echo voor het 
stellen van de diagnose ruptuur na een inversietrauma van de enkel. De sensitiviteit was 
92%, de specificiteit 64%. Deze percentages waren lager dan de sensitiviteit en specificiteit 
van het lichamelijk onderzoek op dag vijf na trauma (Van Dijk 1996). 
 
MRI 
In een RCT (33 man, 27 vrouw, 18-45 jr. met een eerste inversie trauma < zeven dagen) 
werd gekeken naar de accuratesse van MRI en ‘lateral stress radiography’ voor het stellen 
van de diagnose enkelbandruptuur.  
Bij 15 patiënten met een ‘talar tilt’ > 15 graden werd de uitkomst van de MRI vergeleken met 
de uitkomst bij OK. De MRI van deze 15 patiënten liet bij 13 patiënten enkel/meervoudige 
bandrupturen zien. Tijdens de OK werden er 15 patiënten met een enkelbandruptuur 
gevonden. Hieruit bleek de sensitiviteit van de MRI voor rupturen 74% en de specificiteit 
100%. In dit onderzoek was er weinig overeenkomst tussen de uitkomst van de stressfoto en 
van de MRI. Een nadeel van dit onderzoek was de relatief kleine groep patiënten. 
Conclusie van de auteurs; de diagnose lateraal enkelband letsel is gebaseerd op de 
anamnese en lichamelijk onderzoek. Röntgenonderzoek dient ter exclusie van een fractuur 
of een ruptuur van de syndesmose. MRI is bruikbaar om lateraal enkelbandletsel in beeld te 
brengen. Een stressfoto onder- en overschat de ernst van het bandletsel, met name bij een 
talar tilt tussen 6 en 14 graden (Breitenseher 1997). 
In een andere RCT (n=197, 92 vrouw, 105 man) werd gekeken naar de waarde van 
röntgenonderzoek of MRI bij patiënten met een recent enkeltrauma t.a.v. het voorspellen 
van behandeling. 97 patiënten ondergingen een (verkorte) MRI + röntgenonderzoek; in deze 
groep werden o.a. 18 fracturen gediagnosticeerd (16 door röntgenonderzoek en 13 met 
MRI). Een controlegroep (n=100) kreeg alleen een röntgenonderzoek; hiervan werden 17 
fracturen gediagnosticeerd. MRI miste vijf fracturen die wel zichtbaar waren op de 
röntgenfoto.  
Veertig patiënten kregen gips, van wie 27 een fractuur hadden en 13 patiënten een 
enkelbandletsel. Negenenveertig patiënten met bandletsels kregen soft cast of tape ter 
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behandeling. Zowel röntgenonderzoek als MRI zijn significante voorspellers voor verdere 
behandeling; alleen een positief resultaat had een voorspellende waarde. Een negatief 
resultaat had geen negatief voorspellende waarde voor behandeling. Conclusie van de 
auteurs: een beperkt MRI onderzoek bij patiënten met acuut enkelletsel heeft een 
voorspellende waarde om patiënten te identificeren die aanvullende behandeling nodig 
hebben (Nikken 2005). 
 
Artrografie 
Er werd geen nieuw bewijs gevonden sinds de CBO richtlijn uit 1998.  
In een RCT (N=160, 18-40 jr.) op een Nederlandse SEH  kregen alle patiënten met een 
acuut lateraal enkelletsel minder dan 48 uur geleden een artrogram. Na vijf dagen werd 
nogmaals lichamelijk onderzoek (LO) verricht. Bij verdenking van ruptuur op het artrogram of 
bij LO na vijf  dagen, werden patiënten geopereerd. Van de 135 patiënten die geopereerd 
werden (116 man, 44 vrouw, gem. 27,3 jr. oud), bleken 122 patiënten bandletsel te hebben. 
De sensitiviteit en specificiteit van het artrogram was respectievelijk 97% en 71%. De 
prevalentie van enkelbandruptuur was 76% (Van Dijk 1998). 
Uit drie andere onderzoeken bleek de sensitiviteit van artrografie; 99% (Broström 1965), 
68% (Spiegel 1975) en 98% (Mayer 1987). 
 
Conclusies 

Niveau 2 

Uitgesteld fysisch diagnostisch onderzoek (4 tot 7 dagen) na een 
inversietrauma geeft een beter resultaat dan fysisch diagnostisch 
onderzoek binnen 48 uur voor het stellen van de diagnose 
enkelbandruptuur. De sensitiviteit is 96% bij een specificiteit van 84%. 
 

A2 Van Dijk 1996 
 

Niveau 4 

Echografie is als diagnosticum onvoldoende onderzocht om als hulpmiddel 
na een inversietrauma te overwegen.   
 

D       Werkgroep     
 

Niveau 4 

MRI is als diagnosticum onvoldoende onderzocht om als hulpmiddel na 
een inversietrauma te overwegen.   
 

D      Werkgroep 
 

Niveau 2  

Artrografie als diagnosticum binnen 48 uur na een inversietrauma heeft 
een hoge sensitiviteit. 
 

A2 Van Dijk 1994 
B Broström 1965, Spiegel 1975, Mayer 1987 

 
 



Overige overwegingen 
Het onderzoek van Van Dijk is uitgevoerd in een klinische setting bij een geselecteerde 
populatie. De voorspellende waarde van een positief uitgesteld onderzoek zal in een 
huisartspopulatie lager zijn vanwege de vrijwel zekere lagere incidentie van ernstige letsels 
c.q. rupturen (Van Dijk 1996). 
 
Aanbevelingen 
Voor het stellen van de diagnose enkelbandruptuur worden patiënten 4-7 dagen na het 
trauma opnieuw onderzocht. Indien er sprake is van hematoomvorming, lokale drukpijn bij 
palpatie en/of een positieve voorste schuifladentest is er hoogst waarschijnlijk sprake van 
een enkelbandruptuur. 
 
De werkgroep is van mening dat echografie en MRI weinig aanvullende waarde lijken te 
hebben bij de diagnostiek van acuut enkelbandletsel. 
 
Artrografie is obsoleet. 
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HOOFDSTUK 6: BEHANDELING 
 
 
Uitgangsvragen 
- Wat is de effectiviteit van de verschillende behandelingen (tapen/brace, 

oefentherapie, fysiotherapie, etc.) voor acuut  lateraal enkelbandletsel en van 
restklachten hiervan?  

- Wanneer is chirurgische therapie geïndiceerd bij patiënten met acuut lateraal 
enkelbandletsel? 

 
6.1 IJs en compressie in de ontstekingsfase na acuut enkelletsel 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
 
IJs  
Uit een review van Bleakley blijkt dat het effect van ijs (cryotherapie) bij acuut enkelletsel 
onduidelijk is (Bleakley 2004). De review van Bleakley laat slechts één studie zien waaruit 
blijkt dat ijs in combinatie met oefentherapie een positief effect heeft op zwelling in 
vergelijking met warmte applicatie (Cote 1988). De andere studies uit zijn review laten geen 
effecten zien van ijs (Laba 2004, Michlovitz 1988, Sloan 1989, Wilerson 1993). 
Op theoretische gronden zijn koudeapplicatie, warmteapplicatie en wisselbaden te 
verdedigen. Koude zou de ontstekingsreactie, hematoomvorming en de zwelling 
verminderen (Sloan 1989, Griffin 1978, McMaster, 1982). Warmte daarentegen doet de 
doorbloeding in het behandelde gebied toenemen, waardoor de absorptie van intracellulair 
vocht wordt geactiveerd. De rationale voor wisselbaden is dat de afwisselende 
vasoconstrictie en vasodilatatie een pompwerking heeft waardoor de veneuze en 
lymfatische afvoer wordt bevorderd. Hierdoor zou de zwelling afnemen (Griffin 1978, Cooper 
1979, McCluskey 1976). Er zijn echter geen effectstudies die de theorie ondersteunen. Het 
effect van ijs direct na het trauma (binnen een uur) op het verminderen van de bloeding is 
niet onderzocht.  
In een recente RCT (n=99) van Bleakley (2006) van goede kwaliteit werd het verschil 
bestudeerd tussen intermitterend toegepaste cryotherapie en standaard cryotherapie (20 
minuten) bij sporters en deelnemers uit de algemene bevolking met acuut enkelletsel. 
Binnen één week na toepassing lijkt er een significant effect te bestaan op pijn tijdens 
belasting (verschil +/- 1 cm op een VAS-schaal) in vergelijking met standaard toepassing 
van ijs. Na één week bleken er geen verschillen te bestaan in functioneren, zwelling en pijn 
in rust. 
 
Compressie 
De effectiviteit van compressie is in verschillende studies onderzocht, die tegenstrijdige 
resultaten laten zien. In de studies zijn vergelijkingen gemaakt tussen verschillende 
manieren van compressie die het moeilijk maken om tot een eenduidige conclusie te komen. 
Airaksinen (1990) vond een effect van intermitterende compressie (inclusief bandage) ten 
opzichte van alleen bandage op zwelling, pijn, ROM en functioneren. Rucinski (1991) vond 
echter geen effect voor zwelling bij intermitterende compressie versus bandage, en een 



negatief effect van intermitterende compressie ten opzichte van elevatie. Ook Tsang (2003) 
vond geen effect voor zwelling bij intermitterende compressie (inclusief elevatie) versus 
alleen elevatie. 
Zeegers (1995) vond een positief effect voor zwelling bij een veterbrace als vorm van 
compressie ten opzichte van tape, bandage of semi-rigide brace.  
 
Conclusies 

 

Niveau 2  

Intermitterende applicaties lijken binnen één week na toepassing een 
significant effect te hebben op pijn tijdens belasting (verschil +/- 1 cm op 
een VAS-schaal), in vergelijking met standaard toepassing van ijs (na één 
week was het effect verdwenen). 
 
Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van ijs effectief is om zwelling te 
voorkomen en pijn in rust te verminderen bij acuut enkelletsel.  
 
A2 Bleakley 2006 
B Bleakley 2004 (SR) 

Niveau 2  

 

 

Er worden tegenstrijdige resultanten gepresenteerd voor de effecten van 
compressie bij acuut enkelletsel. 
 
B Airaksinen 1990, Rucinski 1991, Tsang (2003) 

Overige overwegingen 
In de acute fase wordt vaak de zogenaamde RICE regel toegepast (Rest, Ice, Compression, 
Elevation). Ondanks het gebrek aan bewijs voor een snellere revalidatie is de werkgroep van 
mening dat de combinatie van de verschillende maatregelen zinvol lijkt voor het welbevinden 
van de patiënt in de zin van initiële vermindering van de pijn. Het is gebruikelijk om 
gedurende de eerste vier tot vijf uur na het acuut enkelbandletsel in periodes van 15 tot 20 
minuten te koelen met koud stromend water of ijs in een handdoek gewikkeld.   
 
Aanbeveling 
De werkgroep is van mening dat het gebruik van ijs en compressie, in combinatie met rust 
en elevatie, zinvol is in de acute fase van lateraal enkelbandletsel ter bevordering van het 
welbevinden van de patiënt.  
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6.2 Immobilisatie na acuut enkelletsel 
 
Inleiding 
De beantwoording van dit onderdeel is gebaseerd op een recente systematische preview 
(Koopgrage) van goede kwaliteit van Kerkhoffs (2009a) waarin 25 gerandomiseerde en 
quasigerandomiseerde trials werden gediscuteerd naar het effect mobilisatie in vergelijking 
met verschillende functionele behandelingen voor acuut enkelletsel. Mobilisatie werd 
gedefinieerd als gips of speciale schoenen of een niet-rigide afneembare rigide barse voor 
een minimum van vier weken. 
 
Samenvatting van de literatuur 
De geïncludeerde studies waren over het algemeen van matige methodologische kwaliteit, 
waardoor er een aanzienlijke kans bestaat op vertekening van de resultaten. Voor een 
uitvoerige beschrijving van de methoden wordt verwezen naar de review van Kerkhoffs 
(2009a), hieronder volgt een korte overzicht van de resultaten voor de vergelijking van 
functionele behandeling met immobilisatie (Tabel 2). 
In geen enkele analyse werden significante resultaten gevonden in het voordeel van 
immobilisatie. Er werden geen significante verschillen gevonden voor de vergelijking van de 
verschillende vormen van immobilisatie vergeleken met fysiotherapie of geen behandeling. 



 
Tabel 2: Effecten in het voordeel van functionele behandeling vergeleken met immobilisatie bij 
acuut enkelletsel (Kerkhoffs 2009a) 
Korte termijn (0-6 weken) 
Terugkeer naar werk    3 RCTs; n = 250: RR 5.17, 95% CI 2.36 – 11.34 
Persisterende pijn (korte termijn)  4 RCTs; n = 313: RR 1.90, 95% CI 1.34 – 2.68 
 
Middenlange termijn (6 weken – 1 jaar) 
Persisterende pijn    7 RCTs; n = 529: RR 1.53, 95% CI 1.13 – 2.06 
Subjectieve instabiliteit    5 RCTs; n = 442: RR 1.91, 95% CI 1.36 – 2.61 
 
Lange termijn (1 tot 2 jaar) 
Terugkeer naar sport    6 RCTs; n = 460: RR 1.89, 95% CI 1.24 – 2.89 
 
Terugkeer naar werk (aantal dagen)  7 RCTs; n = 704: WMD 12.47, 95% CI 10.74 – 14.20 
 
Conclusies 

 

Niveau 2  

Functionele behandeling lijkt de voorkeur te hebben bij de behandeling van 
acute enkelletsels vergeleken met een periode immobilisatie van minimaal 
4 weken. 
 
Ondanks de relatief grote effecten dienen deze conclusie terughoudend te 
worden geïnterpreteerd aangezien veel studies slecht werden 
gerapporteerd er behoorlijke variatie bestond tussen de geëvalueerde 
functionele behandelingen.  
  
B Kerkhoffs 2009a (SR) 

Overige overwegingen 
Op basis van de literatuur is duidelijk dat een periode van gipsimmobilisatie van 4 weken of 
langer als behandeling van een acuut lateraal enkelbandletsel een significant slechter 
resultaat heeft vergeleken met functionele therapie.  
Niet meegenomen in de geciteerde review is het effect van een korte periode van 
gipsimmobilisatie (0-5 dagen) op de afname van pijn en zwelling in de acute fase van de 
behandeling van een lateraal enkelbandletsel. Een recente pragmatische trial (Lamb et al. 
2009) rapporteert een gunstig therapeutisch effect van een korte periode van 
gipsimmobilisatie (10 dagen). De resultaten uit deze trial moeten echter ook met de nodige 
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd (Kerkhoffs 2009b). 
 
Aanbevelingen  
Functionele behandeling verdient bij de behandeling van acuut lateraal enkelbandletsel de 
voorkeur boven immobilisatie.  
 
De werkgroep is van mening dat een korte periode van gipsimmobilisatie (0-5 dagen) of 
vergelijkbare rigide ondersteuning ter facilitering van een vlotte afname van pijn en zwelling, 
een plaats kan hebben in de behandeling van een acuut lateraal enkelbandletsel. 
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6.3 Functioneel behandelen na acuut enkelletsel 
 
Inleiding 
De beantwoording van dit onderdeel is gebaseerd op een recente systematische review 
(Cochrane) van goede kwaliteit van Kerkhoffs (2009) waarin 11 gerandomiseerde en quasi-
gerandomiseerde trials werden geïncludeerd naar het effect van verschillende functionele 
behandelingen voor acuut enkelletsel. Onder functionele behandeling vallen 
behandelvormen die gericht zijn op functieverbetering van de enkel zoals oefentherapie en 
immobilisatie door middel van tape of brace. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
De geïncludeerde studies waren van matige methodologische kwaliteit (gemiddeld 11 van 
de 26 punten), waardoor er een grote kans bestaat op vertekening van de resultaten. Voor 
een uitvoerige beschrijving van de methoden wordt verwezen naar de review van Kerkhoffs 
(2009), hieronder volgt een korte overzicht van de resultaten van deze review. 
 
Tabel 3: Effecten* van functionele behandelingen bij acuut enkelletsel (Kerkhoffs 2009) 
Zwelling (korte termijn) 
Veterbrace vs. semi-rigid brace    1 RCT; n = 122: RR 4.19, 95% CI 1.26 – 13.98 
Veterbrace vs. elastische bandage   1 RCT; n = 122: RR 5.48, 95% CI 1.69 – 17.76 
Veterbrace vs. tape     1 RCT; n = 119: RR 4.07, 95% CI 1.21 – 13.68 
Semi-rigid brace vs. elastische bandage  1 RCT; n = 31: WMD 5.90, 95% CI 0.59 – 11.21 
 
Terugkeer naar werk (aantal dagen) 
Semi-rigid brace vs. elastische bandage  2 RCTs; n = 157: WMD 4.24, 95% CI 2.42 – 6.06 
 
Terugkeer naar sport 
Semi-rigid brace vs. elastische bandage  1 RCT; n = 84: RR 9.60, 95% CI 6.34 – 12.86 
 
Instabiliteit korte termijn  
Semi-rigid brace vs. elastische bandage  1 RCT; n = 104: RR 8.00, 95% CI 1.03 – 62.07 
 
Pijn op middenlange termijn 
Semi-rigid brace vs. elastische bandage  1 RCT; n = 293: WMD 4.00, 95% CI 3.33 – 4.67 
 
Pijn op lange termijn 
Semi-rigid brace vs. elastische bandage  1 RCT; n = 293: WMD 5.2, 95% CI 4.49 – 5.91 
 
Complicaties (m.n. huidirritaties) 
Tape vs. elastische bandage    2 RCT; n = 208: RR 0.11, 95% CI 0.01 – 0.86 
 
*De effecten per vergelijking zijn in het voordeel van de eerstgenoemde interventies  
WMD = Weighted mean difference 
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Conclusies 

 

Niveau 2  

Het gebruik van een elastische bandage geeft minder complicaties dan het 
gebruik van tape, maar lijkt te zijn geassocieerd met een vertraagde 
terugkeer naar werk en sport en frequenter gerapporteerde instabiliteit van 
de enkel, vergeleken met een semirigide enkelsteun.   
 
Er lijkt een positief effect op afname van de zwelling te bestaan in het 
voordeel van een veterbrace vergeleken met een semi-rigide brace, 
elastische bandage en tape op de korte termijn. 
 
Conclusies worden o.a. bemoeilijkt door verschillen tussen de studies wat 
betreft toepassing van de interventies en de inconsistentie van de follow-up 
periodes tussen de studies. 
 
B Kerkhoffs 2009 (SR) 

Overige overwegingen 
Op basis van de literatuur is niet duidelijk welke strategie het beste is. Een elastische 
bandage is makkelijk aan te brengen en comfortabel, zeker in de acute fase, maar geeft 
minder steun dan tape of brace. Zowel tape als brace verminderen de beweeglijkheid van de 
enkel na het aanbrengen ervan, maar tape en non-rigide braces gaan losser zitten als 
gevolg van activiteiten. Alleen semi-rigide braces houden hun stevigheid (Verhagen 2001). 
In de ISAKOS consensus (Chan 2005) wordt de voorkeur uitgesproken voor het gebruik van 
een (veter of semi-rigide) brace boven tape. 
De Stichting Consument en Veiligheid heeft een onderzoek gedaan naar de kosten en baten 
van het gebruik van enkelbraces ter preventie van recidieve enkeldistorsies bij 
veldvoetballers (Vriend 2005). Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van een brace niet 
kosteneffectief is indien de directe medische en indirecte (arbeidsverzuim) worden 
berekend. De Stichting concludeert echter dat er sprake kan zijn van een kosteneffectieve 
interventie indien overige gevolgen (kwaliteit van leven, sportverzuim, pijn) en de 
toegenomen effectiviteit van de huidige braces worden meegenomen in de berekeningen. 
 
Aanbevelingen  
De werkgroep is van mening dat in de acute fase (0-7 dagen) de behandeling van een acuut 
lateraal enkelbandletsel gericht moet zijn op de afname van pijn en zwelling. 
 
De werkgroep is van mening dat in de fase na het stellen van de diagnose acuut lateraal 
enkelbandletsel een veterbrace of een semi-rigide brace de voorkeur geniet. In de (top) 
sportpopulatie is er in deze fase zeker plaats voor tapebehandeling. 
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6.4 Oefentherapie na acuut inversieletsel  
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Voor de beantwoording werden een viertal bruikbare systematische reviews (Van Os 2005, 
van der Wees 2006, Bleakley 2008, Mc Keon 2008) en een RCT (Van Rijn 2007) gebruikt.  
In de studie van Van der Wees (2006) werden 13 studies (RCT's) ingesloten waarbij 
oefentherapie onderdeel uitmaakte van de bestudeerde interventies. Naast bovengenoemd 
beschermend effect van oefentherapie op recidieven, gebaseerd op een meta-analyse van 
de studies van Holme (1999) en Wester (1996), werd ook postural sway als uitkomstmaat 
bekeken. Een meta-analyse gebaseerd op twee studies (Bernier 1998, Eils 2001) liet geen 
(significant) effect zien op het evenwichtsvermogen (2 RCTs; n=78) (SMD 0.38; 95% -0.15 
to 0.91) op de middenlange termijn (6-9 maanden).  
In de studie van McKeon (2008) werd eveneens het effect van balans en coördinatietraining 
onderzocht. Deze studie baseerde zich grotendeels op dezelfde studies (Holme 1999, 
Wester 1996) waaraan een prospectieve cohort studie werd toegevoegd. Deze review vond 
vergelijkbare resultaten. 
Uit de systematische review van Van Os (2005) (zeven RCTs: één van hoge kwaliteit en zes 
van lage kwaliteit) blijkt dat er beperkt bewijs is dat gesuperviseerde revalidatie (met 
oefentherapie) op korte termijn effectief is op de uitkomstmaten zwelling en terugkeer naar 
werk.  
Uit een RCT (n=102) van Van Rijn (2007) blijken geen significante verschillen in de 
incidentie van recidieven na acuut enkelletsel (na 3 en 12 maanden follow-up) tussen 
aanvullende (intensieve) oefentherapie in vergelijking met alleen reguliere zorg door de 
huisarts. Subgroep analyse waarbij patiënten ingedeeld werden naar ernst van het letsel, 
geven een indicatie voor een mogelijk positief effect van oefentherapie bij patiënten met 
ernstig letsel (van Rijn 2009). Aangezien het om exploratieve analyses met kleine aantallen 
patiënten gaat, blijft nog onbekend of specifieke groepen patiënten baat hebben bij 
aanvullende oefentherapie. 
 
Conclusies 

 

Niveau 2 

Oefentherapie lijkt bij patiënten met acuut enkelletsel in vergelijking met de 
controlegroep (gebruikelijke zorg) een beschermend effect te hebben op 
het optreden van een recidief (2 RCT's; n=130) (RR 0.37; 95% 0.18 to 
0.74) op de lange termijn (8-12 maanden). 
 
B Van der Wees 2006 (SR) 
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Niveau 2 

Oefentherapie lijkt in vergelijking met de controlegroep (gebruikelijke zorg) 
geen (significant) effect te hebben op het evenwichtsvermogen (2 RCT's; 
n=1577) (SMD 0.38; 95% -0.15 to 0.91) op de middenlange termijn (6-9 
maanden) bij patiënten met een acuut enkelletsel. 
 
B Van der Wees 2006 (SR) 

 
 Overige overwegingen 
 Uit de studies blijkt dat er beperkte evidentie is voor het effect van oefentherapie na acuut 

lateraal enkelbandletsel. Met name bij lichte letsels is het natuurlijk beloop gunstig (Van Rijn 
2008). Een subgroepanalyse van Van Rijn (2007) lijkt te wijzen op een meerwaarde van 
oefentherapie bij ernstige letsels. Een recente studie van Bleakley (2010) laat zien dat 
oefentherapie tot een sneller functieherstel leidt.  

 
De werkgroep beveelt aan om oefentherapie toe te passen bij ernstig acuut lateraal 
enkelbandletsel. Het is aan te bevelen om de oefentherapie daarbij zoveel mogelijk thuis uit 
te voeren. 
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6.5 Manuele mobilisatie na acuut enkelletsel 
 
Inleiding 
Voor de beantwoording van deze vraag werden drie recente reviews gevonden (Van der 
Wees 2006, Bleakley 2008, Brantingham 2009). De tekst is gebaseerd op de review van 
Brantingham, waarin de studies uit de review van Van der Wees (2006) en Bleakley (2008) 
ook werden geïncludeerd. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
In de review van Brantingham (2009) werden in totaal acht studies (RCT's) geselecteerd van 
over de algemeen matige methodologische kwaliteit. Hieronder volgt een korte beschrijving 
van de geselecteerde studies. Voor een uitvoerige beschrijving van de studies wordt 
verwezen naar de reviews van Van der Wees (2006), Bleakley (2008) en Brantingham 
(2009).  
Green (2001) (n=41) onderzocht de effecten van anterior-posterior talocrurale mobilisatie 
technieken als aanvulling op het Rest, Ice, Compression, Elevation (RICE) protocol bij acuut 
letsel. De mobilisaties leidden binnen een zeer korte follow-up (twee weken) tot een eerdere 
pijnvrije dorsaalflexie en verbetering van de loopsnelheid dan RICE alleen. Er werden geen 
verschillen gevonden voor terugkeer naar ADL activiteiten.  
Collins (2004) (n=16) onderzocht het effect van Mulligan’s mobilisatie, een manueel 
therapeutische techniek, bij sub-acuut enkelletsel. Zij vonden een verbeterde dorsaalflexie in 
de experimentele groep direct na de behandeling. Het effect was echter verdwenen bij de 
volgende behandeling.  
Pellow en Brantingham (2001) (n=30) onderzochten het effect van een ‘mortise separation 
adjustment’, door de auteurs omschreven als een chiropractische interventie. Zij vonden een 
positief effect voor dorsaalflexie tot een maand follow-up.  
Coetzer (2001) (n=30) vergeleek manuele therapie met NSAID's. Er werden na 1 maand 
geen significante verschillen tussen de  groepen gevonden (behalve voor ROM: voordeel 
van MT). 
Manuele mobilisatie met behulp van een osteopathische techniek is onderzocht door 
Eisenhart (2003). Zij vonden een week na acuut enkelletsel een significant verschil in range 
of motion (doraalflexie-plantairflexie) ten gunste van de experimentele groep. Voor de 
toepassing van manuele mobilisatie technieken bij functionele instabiliteit bestaat geen 
evidentie. 
Lopez-Rodriguez (2007) (n=52) vergeleek manuele therapie met placebo en vond 
significante verschillen in proprioceptie in het voordeel van de manuele therapie groep direct 
na de behandeling. 



In de studies van Kohne (2007) en Vicenzino (2006) (geïncludeerd in review van Brandt) 
waren gericht op een chronische populatie, waardoor de resultaten niet werden 
meegenomen bij de beantwoording van deze uitgangsvraag. 
 
Conclusie 

 

Niveau 2  

Er lijken beperkte positieve effecten (dorsaalflexie ROM, proprioceptie) te 
bestaan in het voordeel van manuele mobilisatie van de enkel op de (zeer) 
korte termijn bij (sub)acuut enkelletsel. 
 
B Brantingham 2009 (SR), Van der Wees 2006 (SR), Bleakley 2008 

Overige overwegingen 
De studies geven geen inzicht in de invloed van de verbeterde dorsaalflexie op het 
functioneren van de patiënten. Het betreft kleine effecten in heterogene populaties waardoor 
de klinische relevantie van de positieve effecten op de dorsaalflexie onduidelijk is. De 
werkgroep is van mening dat beweeglijkheid op de lange termijn van belang is maar bij 
gebrek aan bewijs kan hier geen specifieke aanbeveling voor gedaan worden. Daarnaast 
zijn osteopatische en chiropractische technieken niet gebruikelijk in de fysiotherapie en/of 
manuele therapie. 
 
Aanbeveling 
De werkgroep is van mening dat er geen plaats is voor manuele mobilisaties van de enkel bij 
patiënten met acuut lateraal enkelbandletsel. 
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6.6 Fysische therapie in engere zin na acuut enkelletsel 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Er is overtuigend bewijs dat de toepassing van fysische therapie in engere zin niet effectief 
is bij acuut enkelletsel. De Gezondheidsraad (1999) concludeert dat er geen bewijs is dat 
het gebruik van elektrotherapie, ultrageluid of lasertherapie rechtvaardigt. Van der Windt 
(2002) voerde een systematische review uit naar het effect van ultrageluid bij acuut 
enkelletsel. De resultaten van vier placebo-gecontroleerde studies ondersteunen het gebruik 
van ultrageluid niet. Ook het effect van lastertherapie is niet aangetoond. De Bie (1998) 
voerde een gerandomiseerd experiment uit naar het effect van lastertherapie bij acuut 
enkelletsel waaruit geen effect bleek. Ook uit een systematische review van De Bie (1998) 
naar het gebruik van lasertherapie bij andere (acute) letsels bleek geen aantoonbaar effect. 
Verschillende individuele studies zijn uitgevoerd naar het effect van korte golf therapie 
(UKG) (Michlovitz 1988, Barker 1985; Pasila 1987; Pennington 1993; Wilson 1972). Met 
uitzondering van Wilson (1972) werden geen positieve effecten voor UKG gevonden op 
belastbaarheid en pijn. Barker (1985) en Michlovitz (1988) vonden geen verschil tussen de 
UKG-groepen en de controlegroepen. Pasila (1978) vond een klein maar significant verschil 
in het voordeel van de UKG-groep ten aanzien van belastbaarheid, mobiliteit, kracht en 
zwelling. Pennington (1993) vond dat UKG wel effectief was op zwelling en op pijn, echter 
niet op belastbaarheid en mobiliteit. Overigens vonden zij geen correlatie tussen zwelling en 
pijn. 
Er zijn geen studies gevonden die het effect van fysische therapie hebben onderzocht bij 
functionele instabiliteit van de enkel.  
 
Conclusies 
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Niveau 1  

Er is geen effect aangetoond van ultrageluid, laser therapie en 
elektrotherapie voor de behandeling van acuut enkelletsel. 
 
A1 Gezondheidsraad 1999; Van der Windt 2001 

 

Niveau 2  

Het is aannemelijk dat het gebruik van korte golf therapie niet effectief is 
voor de behandeling van acuut enkelletsel.  
 
B Barker 1985; Micklovitz 1988; Pasila 1987; Pennington 1993; Wilson  
1972 

Aanbeveling 
De werkgroep is van mening dat het gebruik van fysische therapie bij de behandeling van 
functionele instabiliteit van de enkel over het algemeen geen meerwaarde heeft. 
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6.7 Chirurgische therapie bij acuut lateraal enkelbandletsel 
 
Inleiding 
Bij de beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van de Cochrane-review van 
Kerkhoffs (2007). In deze review werden 20 gerandomiseerde studies ingesloten. De 
zoekactie van deze review actie is ge-update tot 1 april 2009 en leverde geen nieuwe 
studies op die voldeden aan de inclusiecriteria.  
 
Samenvatting van de literatuur 
In zijn algemeenheid werden de ingesloten studies gekenmerkt door een aantal 
methodologische tekortkomingen aangaande blindering van de randomisatie, het 
beschrijven van de randomisatie procedure, intention to treat analyse, blindering van 
patiënten en behandelaars (dit is voor dit type onderzoek onwaarschijnlijk), blindering van de 
effectbeoordelaar (dit is wel mogelijk maar werd maar in één studie gerapporteerd), 
rapportage van baselinekarakteristieken en informatie over de inhoud van de interventies. 
Door deze tekortkomingen bestaat er een grote kans op vertekening van de resultaten.  
 
Primaire uitkomstmaten waren: 
- Terugkeer naar niveau van activiteiten (sport of werk) voorafgaand aan het 

enkelletsel 
- Recidieven 
- Persisterende pijn 
- Subjectieve instabiliteit (‘giving way’) 
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Secundaire uitkomstmaten waren objectieve instabiliteit, subtalaire instabiliteit, zwelling, 
stijfheid, enkel mobiliteit, spieratrofie, complicaties (gevoelloosheid, infecties, allergische 
reacties, huidproblemen, osteoartritis) en patiënttevredenheid. 
 
 
6.8 Chirurgie vergeleken met conservatieve behandeling 
 
Primaire uitkomstmaten  
Uit een gepoolde analyse van vier studies bleek geen effect voor terugkeer naar het oude 
sportniveau voor mensen die een operatie hadden ondergaan (geen terugkeer, 4 Cd’s, n= 
443; RR 0.79, 95% BI 0.49 tot 1.27).  
Het merendeel van de studies rapporteerde een verkorte tijd voor het hernemen van de 
normale activiteiten (meestal gedefinieerd als werk) voor mensen die een operatie hadden 
ondergaan. Er waren geen getallen beschikbaar om de resultaten te poolen. 
Er lijkt een tendens te bestaan in het voordeel van de patiënten die geopereerd zijn in het 
optreden van recidieven (11 RCT's, n=1289; RR 0.85, 95% BI 0.69 tot 1.04), het verschil is 
echter niet significant. 
In de studies werden verschillende, vaak onduidelijk omschreven definities van pijn 
gehanteerd. Het gepoolde effect van 12 heterogene studies  leverde een niet significant 
verschil op voor de categorie ‘pijn bij belasting/ongespecificeerde pijn’, in het voordeel van 
de patiënten die geopereerd werden (12 RCT's, n= 1445; RR 0.75, 95% BI 0.48 tot 1.17).  
 
Na verwijdering van studies met een gebrekkige blindering van de toewijzing tijdens de 
randomisatie nam de heterogeniteit tussen de studies af, het effect werd hierdoor verder 
gereduceerd (9 RCT's, n=790; RR 0.90, 95% BI 0.70 tot 1.16). De overige effecten op pijn 
(waaronder pijn in rust en palpatiepijn) werden veelal gekenmerkt door inconsistente en 
wijde betrouwbaarheidsintervallen. 
Het gepoolde effect van 12 studies liet geen statistisch significant verschil zien tussen de 
groepen op subjectieve stabiliteit (12 RCT's, n= 1445; RR 0.75, 95% BI 0.48 tot 1.17). 
 
Secundaire uitkomstmaten  
Objectieve instabiliteit, gedefinieerd als een positieve subtalaire stress test (talar tilt) en een 
positieve voorste schuiflade test op stress röntgenopnames, kwam significant minder voor in 
de chirurgiegroep (4 RCTs, n=332; RR 0.36, 95% BI 0.18 tot 0.72) respectievelijk en (3 
RCTs, n=392; RR 0.55, 95% BI 0.30 tot 1.00). Voor de overige secundaire uitkomstmaten 
werden geen statistisch significante verschillen gevonden. 
 
In nagenoeg alle analyses was er sprake van een hoge mate van statistische heterogeniteit, 
wat bij de gepoolde resultaten de keuze voor het random-effects model legitimeerde. Deze 
keuze resulteerde veelal in een ‘verdunning’ van de effecten (gevonden bij toepassing van 
het fixed-effects model) en wijdere betrouwbaarheidsintervallen, waardoor gevonden 
effecten niet meer statistisch significant waren. 
 
 
 



Subgroepanalyse 
Er werd in deze review een subgroepanalyse uitgevoerd waarbij onderscheid werd gemaakt 
in het type conservatieve behandeling (immobilisatie of functionele behandeling). Er werden  
geen statistisch significante verschillen tussen de subgroepen gevonden. 
 
Conclusie 

 

Niveau 2  

Er zijn onvoldoende gerandomiseerde studies beschikbaar van voldoende 
kwaliteit (met een lage kans op vertekening van de resultaten) om een 
definitieve uitspraak te doen over de effectiviteit van chirurgie in vergelijking 
met conservatieve behandeling voor de behandeling van acuut lateraal 
enkelbandletsel. 
 
B Kerkhoffs 2007 (SR) 

Overige overwegingen 
Gegeven de beperkte kwaliteit van de beschikbare literatuur, toont analyse aan dat de 
chirurgische behandeling van het acuut lateraal enkelbandletsel op de lange termijn 
significant minder objectief instabiele enkels oplevert. Echter de functionele implicaties van 
deze uitkomst zijn niet duidelijk omschreven. Een consequente chirurgische behandeling 
van het acuut lateraal enkelbandletsel zal voor de medische zorg logistieke en financiële 
problemen opleveren. In de beschikbare literatuur wordt bewijs gevonden dat een 
functionele behandeling lijkt te leiden tot een sneller herstel, minder stijve enkels en minder 
complicaties. Na een functionele therapie van een acuut lateraal ligament letsel kan een 
eventuele chronische instabiliteit goed chirurgisch behandeld worden. Topsporters vormen 
een aparte categorie waarbij voor de chirurgische behandeling andere afwegingen kunnen 
worden gemaakt. 
 
Aanbevelingen 
Functionele behandeling van het acute laterale ligament letsel geniet de voorkeur boven 
chirurgische therapie. 
 
In de (top) sportpopulatie kan er in deze fase op basis van persoonlijke overwegingen wel 
plaats zijn voor een chirurgische behandeling. 
 
Literatuur 
- Kerkhoffs GMMJ, Handoll HHG, de Bie R, Rowe BH, Struijs PAA. Surgical versus 

conservative treatment for acute injuries of the lateral ligament complex of the ankle in adults. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD000380. DOI: 
10.1002/14651858.CD000380.pub2. 

 
 

 
48  Richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel, 2011 



 
Richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel, 2011                                                                                      49
  

HOOFDSTUK 7: PREVENTIE 
 
 
Uitgangsvraag  
- Hoe kan (recidief) lateraal enkelbandletsel worden voorkomen? 
 

Inleiding 
Belangrijk aspect in de begeleiding van patiënten is de preventie van (recidief) inversieletsel.  
Voor het onderzoeken van de effectiviteit van preventieve maatregelen is specifiek gezocht 
naar het effect van (a) oefentherapie, (b) het gebruik van externe steunmiddelen (brace of 
tape), en (c) het effect van het type schoeisel. Het literatuuronderzoek leverde 30 
(systematische) reviews op, waarvan er 11 zijn geïncludeerd. Daarnaast is gezocht naar 
recente (gecontroleerde) individuele studies die niet in de gepubliceerde reviews zijn 
verwerkt. Hiervoor hebben we mede gebruik gemaakt van de tussenresultaten van een 
Cochrane review, die in ontwikkeling is als update van een eerder gepubliceerde 
systematische review van Verhagen et al. (2000). Dat leverde negen nieuwe studies op over 
oefentherapie drie nieuwe studies op met betrekking tot tape of brace en een nieuwe studie 
met betrekking tot schoeisel (Curtis 2008). Een overzicht van de studies is te vinden in 
Bijlage 6 (bewijstabellen. 
 

7.1 Oefentherapie ter preventie van inversieletsels  
In bijlage 6 is een overzicht gegeven van systematische reviews die oefentherapie hebben 
onderzocht als interventie om inversieletsels te voorkomen. Drie verschillende 
systematische reviews laten een gunstig effect zien van coördinatie- en balanstraining op 
het voorkomen van recidiefletsel. Verhagen et al. (2000) concluderen in hun review naar 
preventieve maatregelen (twee studies met oefentherapie (Bahr 1997, Tropp 1985) dat met 
proprioceptie training atleten met recidiverend inversieletsel dezelfde kans krijgen op nieuw 
letsel als mensen zonder inversieletsel in de voorgeschiedenis. Een review van Stomp et al. 
(2005) laat een positief effect zien van proprioceptie training (vier studies met oefentherapie: 
(Tropp 1985, Eils 2001, Holme 1999, Wester 1996) op het voorkomen van recidief 
inversieletsel. Van der Wees et al. (2006) includeerde vijf studies in een review naar het 
effect van oefentherapie (Tropp 1985, Eils 2001, Holme 1999, Wester 1996, Verhagen 
2004). Uit een meta-analyse van twee studies (Holme 1999, Wester 1996) leek 
oefentherapie in vergelijking met de controlegroep (gebruikelijke zorg) een beschermend 
effect te hebben of het optreden van een recidief na acuut enkelletsel (2 RCTs; n=130) (RR 
0.37; 95% 0.18 to 0.74) op de lange termijn (8-12 maanden). Pooling van de resultaten van 
twee studies met sporters met recidiverende enkelklachten (Tropp 1985, Verhagen 2004) 
levert een Relatief Risico (RR) op van 0,38 (95% BI: 0,23-0,62). De resultaten van de drie 
reviews worden bevestigd door een recente review van Bleakley (2008). Een in 2005 
gepubliceerde review liet echter beperkte effecten zien op basis van studies die een 
gedeeltelijke overlap vertoonden met de andere reviews (van Os 2005).   
In bijlage 6 zijn tevens de voorlopige resultaten van de Cochrane review weergegeven van 
de effectiviteit van oefentherapie ter preventie van inversieletsels. Twee studies van hoge 
kwaliteit (Emery 2005, Hupperets 2009) en een studie van matige kwaliteit (Mohammadi 
2007) laten zien dat oefentherapie effectief is in het voorkomen van recidieve inversieletsels 



bij sporters. Er lijkt geen positief effect te zijn op het voorkomen van primaire (eerste) 
inversieletsels, hoewel de meeste studies geen resultaten presenteren van subgroepen 
zonder eerder inversieletsel. 
 
Populatie
Het is van belang om te realiseren dat in de studies naar de effectiviteit van oefentherapie 
om recidieve inversieletsels te voorkomen er sprake is van twee soorten patiënten: (a) 
patiënten na acuut enkelletsel, (b) cohorten sporters met daarin herkenbare subgroepen met 
recidiverende enkelklachten. In de studies met cohorten van sporters werd meestal een 
periode van 12 maanden aangehouden om eerder inversieletsel te identificeren (Emery 
2005, 2007, Engebretsen 2008, McGuine 2006, Mohammadi 2007). In een studie was 
sprake van sporters met een geschiedenis van eerder letsel tot maximaal 2 maanden 
(Hupperets 2009).  
 
Conclusies 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat het oefenen van de coördinatie en de balans 
recidiverende enkelletsels bij sporters voorkomt tot 12 maanden na het 
letsel. 
 
B Van der Wees 2006 (SR); Verhagen 2000 (SR), Emery 2005,  
B Hupperets 2009 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat het oefenen van de coördinatie en de balans geen 
effect heeft op het voorkomen van primaire (eerste) inversieletsels van de 
enkel bij sporters. 
 
B Cumps 2007, McGuine 2006, Verhagen 2004 

Overige overwegingen 
In de meeste studies maakt de oefentol onderdeel uit van een oefenprogramma waarin 
balans en coördinatie wordt getraind. Het is nog niet duidelijk wat het specifieke effect is van 
de oefentol. Stasinopoulos ( 2004) vond geen verschil in het aantal recidieven tussen drie 
verschillende preventieve programma’s (oefentol, technische training, orthosis) bij sporters 
met een historie van eerder enkelletsel. Doordat in de meeste oefenprogramma’s gebruik 
wordt gemaakt van een oefentol, lijkt het gerechtvaardigd om het gebruik van een oefentol te 
adviseren.  
Op basis van de literatuur was het niet mogelijk om vast te stellen of specifieke groepen 
patiënten baat hebben bij aanvullende oefentherapie als onderdeel van de behandeling. 
Oefentherapie lijkt niet direct geïndiceerd bij distorsies van de enkelbanden, gegeven het 
gunstige beloop van het herstel. Patiënten onder zware werkomstandigheden of hoge 
belasting bij sportactiviteiten kunnen mogelijk wel baat hebben bij aanvullende 
oefentherapie. Bij een ruptuur van de enkelbanden kan kortdurende begeleide oefentherapie 
een goede optie zijn. 
Uit onderzoek van Verhagen (2004) blijkt dat oefentherapie bij sporters ook gedurende een 
langere periode na acuut enkelletsel effectief is in het voorkomen van recidiefletsel. 
Verhagen suggereert dat oefentherapie bij sporters gezien kan worden als adequate 
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behandeling na enkelletsel. Het is daarbij van belang om de oefentherapie zoveel mogelijk in 
de reguliere trainingsactiviteiten in te bouwen.  
 
Aanbeveling 
Na acuut lateraal enkelbandletsel is het aan te bevelen om de balans en coördinatie te 
trainen, met name bij sporters, te starten binnen 12 maanden na ontstaan van het letsel. Het 
is aan te bevelen om de oefentherapie daarbij zoveel mogelijk in reguliere trainings-
activiteiten in te bouwen, en/of thuis uit te voeren. 
 
7.2 Tape of brace ter preventie van inversieletsel 
Uit drie systematische reviews blijkt dat er sterke evidentie is voor het gebruik van externe 
steunmiddelen ter voorkoming van recidief enkelletsel (Handoll 2001, Stomp 2005, 
Verhagen 2000). Gebruik van een brace is vooral effectief ter preventie van recidieve 
inversieletsels (Handoll 2001). In bijlage 6 staat een overzicht van gepubliceerde studies. 
Ook tape is effectief om (recidief) inversieleletsel te voorkomen (Verhagen 2000, Moiler 
2006). De controlled trial van Moiler et al. 2006 liet een significant effect zien van een 
fibulaire tape (Mulligan concept) op de incidentie van recidief inversieletsel bij een groep 
basketballers. Het aantal studies dat betrekking heeft op het effect van tape is beperkt, zodat 
minder duidelijke conclusies over tape getrokken kunnen worden.  
Het gebruik van een brace lijkt effectiever dan het gebruik van tape (Verhagen 2000), 
hoewel Kerkhoffs et al. (2002) geen verschil vonden tussen brace en tape op het voorkomen 
van recidieven. Een RCT van Mickel et al. (2006) toonde geen verschil aan tussen tape of 
brace bij football spelers op de incidentie van acuut inversieletsel van de enkel. 
Een vermindering van het aantal recidieven van 40-50% is gerapporteerd voor het gebruik 
van een brace of tape (Handoll 2001, Tropp 1085, Garrick 1973). Tevens vermindert het 
gebruik van tape of een brace de ernst van het enkelletsel (Verhagen 2000). Uit de 
literatuurstudie blijkt dat alle onderzoeken betrekking hebben op de preventieve werking van 
braces ter voorkoming van inversieletsels bij sporters. Er is geen onderzoek bekend over het 
gebruik van tape of brace in de huis- of werksituatie. 
 
Conclusies 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat het gebruik van een brace door sporters de kans op 
recidief inversieletsel verkleint.  
 
B Handoll 2001 (SR) ; Verhagen 2000 (SR) 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat het gebruik van tape door sporters de kans op 
recidief inversieletsel verkleint. 
 
B Verhagen 2000 (SR), Moiler 2006 

Niveau 2 

Het is onduidelijk of een brace effectiever is dan tape in het voorkomen van 
recidieve inversieletsels. 
 
B Kerkhoffs 2002 (SR); Verhagen 2000 (SR), Mickel 2006  
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Overige overwegingen 
Comfortabele toepassing van tape of brace is van belang aangezien dat de therapietrouw 
voor het gebruik van het steunmiddel verhoogt (Gross 1991, 1992, 1994, Sitler 1994). Tape 
beïnvloedt de sportprestatie niet tot enigszins ongunstig (Thacker 1999, Hamer 1992, Vaes 
2000). In de sportsituatie kent tape, afhankelijk van de aard van de activiteit, een fors 
loosening-effect van 40-50% binnen enkele uren (Hughes 1983). Daarnaast kan het gebruik 
van tape leiden tot huidirritaties (Kerkhoffs 2002), en aanbrengen en verwijderen van de 
tapeconstructie is arbeidsintensief (Tropp 1085). 
Een brace kent een loosening-effect van 4,5-12% (Brunch 1985). Bij een brace is de 
oorspronkelijke waarde weer eenvoudig te verkrijgen door de brace strakker aan te trekken 
met behulp van de banden of veters. Het gebruik van een veterbrace biedt de meeste 
mogelijkheden om optimale steun te geven, mits de brace een goede pasvorm heeft en 
adequaat bijgesteld kan worden. Tot op heden is niet aangetoond dat één bepaald type 
brace de absolute voorkeur geniet. Elke brace kent voor- en nadelen bijvoorbeeld wat betreft 
de pasvorm en het draagcomfort. De definitieve keuze van de brace hangt af van de 
specifieke situatie en voorkeur van de patiënt.  
 
Sommige auteurs noemen het gebruik van een brace of tape zinvol totdat de 
coördinatietraining is voltooid (Tropp 1985, Garrick 1973, Karlsson 1993). Ook in die 
situaties waarin het risico groter is dan ‘normaal’ zoals bij het optreden van vermoeidheid 
tijdens sporten, bij risicovolle sporten, en wanneer er sprake is van een recidief, wordt het 
gebruik van een brace of tape als zinvol vermeld (Tropp 1985). Ongelimiteerd gebruik van 
een brace of tape wordt niet door de literatuur ondersteund. Thacker et al adviseren het 
gebruik van een brace gedurende een half jaar (Thacker 1999). Het gebruik van een brace 
of tape door sporters kan worden afgebouwd door bijvoorbeeld het gebruik te beperken tot 
de wedstrijdsituatie.  
 
Uit een studie van Olmsted et al blijkt dat het gebruik van een brace kosteneffectiever is dan 
het gebruik van tape. Bij gebruik gedurende een competitieseizoen voor sporters is tape drie 
keer duurder dan een brace (Olmsted 2004). Uit een eerste schatting van de Stichting 
Consument en Veiligheid blijkt dat het gebruik van een brace ter preventie van recidieven 
niet kosteneffectiever lijkt dan de kosten van directe medische en indirecte kosten bij recidief 
enkelletsel. De verwachting is echter dat nadere analyses tot andere conclusies kunnen 
leiden ten gunste van het gebruik van een brace (Vriend 2005). 
 
Braces kunnen ook in de werksituatie worden gebruikt, waarbij dezelfde overwegingen een 
rol spelen als bij sporters. Werksituaties met verhoogd risico kunnen aanleiding zijn voor het 
gebruik van een brace om recidief enkelletsel te voorkomen. Vanwege het langdurige 
gebruik gedurende de werkdag is het gebruik van een brace aan te bevelen boven tape. Het 
is daarbij van belang om op het draagcomfort te letten bij het gecombineerd dragen van een 
brace en werkschoenen.   
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Aanbevelingen 

Het is aan te bevelen om een brace of tape te gebruiken om recidief van het lateraal 
enkelbandletsel te voorkomen. 
 
Het gebruik van een brace of tape is vooral een optie voor sporters en bij fysiek belastende 
werkzaamheden. De werkgroep adviseert om het gebruik van brace of tape af te bouwen.  
 
De voorkeur voor de keuze voor een brace of tape is mede afhankelijk van de persoonlijke 
situatie van de patiënt. Op basis van evidentie, gebruiksgemak en kostenoverwegingen 
heeft een brace in eerste instantie de voorkeur.  
 
7.3 Preventief effect van schoeisel 
Uit een systematische review van Verhagen et al (2000) blijkt dat er ten aanzien van 
schoeisel geen eenduidigheid is in de literatuur. Er werden geen verschillen gevonden 
tussen hoge en lage schoenen in de preventie van enkelletsels. Enkele auteurs prefereren 
hoog schoeisel (Garrick 1973, Beynonn 1991), terwijl anderen juist laag schoeisel prefereren 
(Rovere 1988). Ook uit een review van Handoll et al. (2001) blijken geen effecten, 
gebaseerd op een studie van Barret et al. (1993). Zij vonden geen verschillen tussen hoge 
en lage schoenen bij basketballers. Handoll et al. concluderen dat het beschermende effect 
van hoge schoenen nog moet worden aangetoond. Verhagen (2000) komt tot de conclusie 
dat mogelijk het feit dat schoenen nieuw zijn van meer belang is dan de hoogte van de 
schoen bij het voorkomen van enkelletsel. 
Een recente prospectieve cohort studie liet geen verschil zien in de incidentie van acuut 
inversieletsel bij gebruik van sportschoenen met een verende hiel (cushioned column) 
versus schoenen zonder een verende hiel (Curtis 2008).  
 
Conclusie 

 

Niveau 2 

Het is onduidelijk of er een beschermend effect is van hoge dan wel lage 
schoenen om (recidief) enkelletsel te voorkomen.  
 
B Verhagen 2000 (SR), Handoll 2001 (SR) , Curtis 2008 

Overige overwegingen 
Er zin geen studies bekend over het gebruik van werkschoenen om (recidieve) 
inversieletsels te voorkomen. 
 
Aanbeveling 
De werkgroep kan geen aanbevelingen doen over het gebruik van het type sportschoenen of 
werkschoenen om recidief enkelbandletsel te voorkomen. 
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HOOFDSTUK 8: ORGANISATIE VAN ZORG 
 
 
Uitgangsvragen  
- Wanneer moet een patiënt met acuut lateraal enkelbandletsel worden verwezen naar 

een specifieke zorgverlener ( chirurg,  (sport)fysiotherapeut, sportarts, orthopedisch 
chirurg, revalidatiearts, bedrijfsarts)?  

- Wanneer moet een patiënt met restklachten van acuut lateraal enkelbandletsel  
worden verwezen naar een specifieke zorgverlener ( chirurg,  (sport)fysiotherapeut, 
sportarts, orthopedisch chirurg, revalidatiearts, bedrijfsarts)?  

- Welke informatie betreffende patiënten met acuut lateraal enkelbandletsel dient 
tussen zorgverleners te worden overgedragen tijdens verwijzing, en uitgewisseld na 
verwijzing? 

- Wat is het meest efficiënte zorgpad voor een patiënt met (acuut) lateraal 
enkelbandletsel?   

- Welke informatie/voorlichting dient door de zorgverleners aan de patiënt met acuut 
lateraal enkelbandletsel te worden gegeven t.a.v. de verschillende behandelopties? 

 
8.1 Samenwerking en ketenzorg 
 
Inleiding 
Een van de doelstellingen van de richtlijn ‘Acuut lateraal enkelbandletsel’ is de ketenzorg 
inzichtelijk te maken en voorwaarden voor optimale organisatie van ketenzorg te 
beschrijven. Aanleiding daarvoor is dat de diagnostiek en behandeling van acuut enkelletsel 
in de keten voor verbetering vatbaar is. Voorbeelden van verbeterpunten in de keten zijn; 
logistiek rondom zelfverwijzing van patiënten op de Spoed Eisende Hulp (SEH) en 
overdiagnostiek d.m.v. röntgenfoto’s. Dit kan onder andere leiden tot onvoldoende 
overdracht met onduidelijkheden over welke diagnostiek en/of welke behandeling een 
patiënt al heeft gehad. Er is dan ook behoefte aan een efficiënt zorgpad rondom een patiënt 
met acuut enkelletsel. Het ontwikkelde zorgpad geldt als samenvattend overzicht van deze 
richtlijn. 
 
Optimale ketenzorg betekent het bieden van een zo goed mogelijke afstemming van zorg en 
samenwerking tussen de verschillende beroepsbeoefenaren met het doel om de zorg aan 
de patiënt te optimaliseren en de zorg rondom acuut enkelletsel te stroomlijnen. Bij het 
ontwikkelen van multidisciplinaire ketenzorg gaat het tijdens het hele proces vooral om het 
over en weer inzichtelijk maken van de taakopvattingen van de betrokken beroeps-
beoefenaren. Hierdoor ontstaan er hopelijk nieuwe, en effectievere samenwerkings-
afspraken. De wensen en verwachtingen van betreffende patiënten vormen hierbij mede een 
leidraad. Naast de fasen in het zorgproces, is het van belang om inzicht te geven in 
onderlinge informatieoverdracht, samenwerking en adequate informatievoorziening aan de 
patiënt.  



 
In deze richtlijn wordt duidelijk wanneer een patiënt naar een specifieke hulpverlener 
doorverwezen moet worden. Daarnaast geeft deze richtlijn aan welke afspraken er verder 
gemaakt dienen te worden rondom samenwerking, afstemming van de zorg (dit geldt voor 
preventie en de afstemming en integratie van reguliere zorg met de sportgezondheidszorg 
en arbocuratieve zorg) en informatie voorziening. Dit hoofdstuk beoogt geen gedetailleerde 
beschrijving van zorg te geven van een specifieke patiënt met acuut enkelletsel, maar zal de 
hoofdpunten aangeven op het gebied van ketenzorg. 
 
Werkwijze 
Er is door middel van een papieren enquête (bijlage 3) en telefonische enquête (bijlage 4) 
geïnventariseerd welke knelpunten er zijn op de volgende deelgebieden van zorg: fasen in 
zorgproces en zorgpad, taakopvatting/afbakening zorg, verwijzen en terugverwijzen, 
samenwerking en informatievoorziening/voorlichting aan patiënten. De resultaten van deze 
enquêtes zijn door de werkgroep besproken en op basis van consensus heeft dit tot de in dit 
hoofdstuk uitgewerkte beschrijving van de fasen in het zorgproces geleid. Er was geen 
specifieke evidentie beschikbaar om de beschrijivng van het zorgproces te onderbouwen. 
 
8.2 Fasen in het zorgproces, zorgpad en afstemming 
 
Samenwerking 
Voor alle disciplines die de zorg rondom acuut enkelletsel uitvoeren, geldt dat er een goede 
afstemming plaats moet vinden. Een ieder moet weten wat zijn of haar taak is binnen de 
ketenzorg (zorgpad) van acuut enkelletsel. Het ontwikkelde zorgpad is bedoeld als 
beslissingsondersteuning voor de onderlinge verwijzing en afstemming tussen 
zorgverleners. Afhankelijk van de wensen van de patiënt, specifieke aandachtsgebieden en 
(lokale) situatie kunnen afwijkende zorgpaden worden beschreven. 
 
De verantwoordelijkheid voor de zorg hangt af van waar de patiënt op dat moment 
behandeld wordt. In de eerste lijn ligt de verantwoordelijkheid zowel bij de huisarts als bij de 
fysiotherapeut. Afgesproken moet worden wie de verantwoordelijkheid voor de logistieke 
coördinatie van de zorg op zich neemt (‘zorgcoördinator’ wordt). Voor de tweede lijn dient dit 
ook afgesproken te worden. 
Wanneer de eerstelijns zorgverleners tijdens de diagnostiek of behandeling aanwijzingen 
vinden voor een afwijkend beloop bij acuut enkelletsel, verwijzen zij de patiënt naar de 
tweede lijn voor aanvullende diagnostiek. De tweede lijn informeert de eerste lijn na afloop 
over de uitkomsten en eventuele behandeling die ingezet zijn.  
Voor de routing rondom sportongevallen geldt dat die hetzelfde moet zijn zoals die in de 
eerste lijn bij de fysiotherapie en huisarts plaatsvindt. Mochten er redenen zijn om een 
sportongeval door te verwijzen voor nadere diagnostiek, dan wordt de voorkeur gegeven om 
dit via de huisartsenpost te laten verlopen (en bij zelfverwijzers op de SEH kan triage plaats 
vinden en zo nodig doorverwezen worden naar de huisartsenpost).  
Zoals eerder al benoemd blijft de onderlinge rapportage tussen zorgverleners van belang.  
Naast bovengenoemde punten en de aanbevelingen uit de tekst van dit hoofdstuk kunnen er 
een aantal aandachtspunten genoemd worden die van belang zijn bij het maken van 
werkafspraken in de regio: 
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- Wanneer worden patiënten verwezen en naar welke zorgverlener? 
- Welke informatie wordt er overgedragen bij verwijzing. Welke werkafspraken worden 

hierover gemaakt? 
- Hoe vindt onderlinge afstemming plaats van de werkwijze en verantwoordelijkheid 

(zorgcoördinator). 
- Zijn het voorlichtingsmateriaal en de adviezen van de zorgverleners op elkaar 

afgestemd? 
 
Naast deze punten is het belangrijk dat de verschillende disciplines door frequent deel te 
nemen aan deskundigheidsbevordering, hun kennis, vaardigheden (Ottawa Ankle Rules) en 
attituden op peil houden en verbeteren. Hierbij zal het maken van samenwerkingsafspraken 
(tussen betrokken  zorgverleners) een thema te zijn. 
 
8.3 Het  zorgpad 
 
Acute fase (0-5 dagen) 
In het algemeen zal een patiënt met acuut enkelletsel zich eerst melden in de eerste lijn 
(huisarts, fysiotherapeut). Deze beoordeelt of er verdenking is op een fractuur. De huisarts 
heeft een poortwachtersfunctie en zet zo nodig verdere diagnostiek en behandeling in. 
Daarnaast kan hij ook de begeleiding doen bij patiënten met acuut enkelletsel. Andere 
disciplines koppelen aan de huisarts terug iemand gezien hebben te hebben en wat het 
advies en de eventuele behandeling is geweest (zie ook bijlage 5 Informatieoverdracht). 
Daarnaast heeft de (sport)fysiotherapeut een rol in de diagnostiek, omdat de patiënt zich 
direct bij de fysiotherapeut kan melden. Vervolgens kan de fysiotherapeut een rol hebben bij 
advies en begeleiding van het herstel bij acuut enkelletsel. 
Het voortraject bij de fysiotherapeut en de huisarts dient hetzelfde te verlopen en  goed 
uitgevoerd te worden. Doel is het uitsluiten van fracturen. Bij een goede uitvoering kan 
overdiagnostiek in de vorm van röntgenfoto’s voorkomen worden. De huisarts verwijst bij 
een verdenking van een fractuur naar de röntgen en zo nodig naar de tweede lijn bij ernstig 
letsel. Na een ruptuur kan de huisarts eventueel verwijzen naar de fysiotherapeut voor tapen 
(en advies t.a.v. een brace) en eventuele verdere begeleiding. Bij recidiverende/ 
persisterende klachten kan verwezen worden naar de fysiotherapeut of eventueel naar de 
orthopedisch chirurg. Als de patiënt in eerste instantie gezien wordt door de fysiotherapeut, 
dan verwijst de fysiotherapeut bij een verdenking van een fractuur naar de huisarts. Bij een 
acuut enkelletsel op bv een sportveld, met een verdenking op een fractuur, wordt (veelal 
door de sportmasseur) het advies gegeven om naar een huisartsenpost of SEH te gaan.   
Naast de huisarts en fysiotherapeut in de 1e lijn, is er de triage en diagnostiek op het 
sportveld. Indien daar een sportfysiotherapeut (of andere zorgverlener) aanwezig is, kan de 
patiënt naar de volgende disciplines verwezen worden: huisarts, fysiotherapeut en de SEH. 
Hierbij speelt de problematiek van zelfverwijzing ook een rol. Op regionaal niveau is het 
wenselijk dat afspraken gemaakt worden tussen huisartsenposten en de eerste hulp omtrent 
zelfverwijzing op de SEH. Indien patiënten zich zelf melden bij de SEH, wordt de voorkeur 
gegeven om ze na triage alsnog te verwijzen naar de huisartsenpost. 



 
Herbeoordeling (4-7 dagen) 
Na 4 tot 7 dagen vindt een herbeoordeling plaats om een eventuele ruptuur vast te stellen. 
In de regel vindt die herbeoordeling in de eerste lijn plaats door de huisarts of fysiotherapeut. 
Indien de eerste beoordeling en/of aanvullend onderzoek in de tweede lijn heeft 
plaatsgevonden, wordt de patiënt terugverwezen naar de eerste lijn indien blijkt dat er geen 
verdere behandeling hoeft plaats te vinden in de tweede lijn. De nacontrole wordt bij 
voorkeur in de eerste lijn uitgevoerd. Als er wel sprake is van een fractuur of een letsel dat 
alleen in de tweede lijn behandeld kan worden, wordt de patient daar verder behandeld. Een 
orthopedisch chirurg dan wel (trauma)chirurg zet een behandeling in (brace, achterspalk, 
gips, operatie).  
 
Evaluatie (6 weken) 
Bij stagnatie van het herstel vindt er na zes weken opnieuw een evaluatie plaats (dit is 
afhankelijk van waar de patiënt op dat moment behandeld wordt). Er kan dan zo nodig 
doorverwezen worden naar de volgende disciplines: 
- Bij aanhoudende klachten: huisarts, fysiotherapeut, orthopedisch chirurg, chirurg. 
- Bij problemen op het werkgebied: bedrijfsarts, verzekeringsarts, ergocoach, bedrijfs-

fysiotherapeut en de ergonoom. 
- Bij problemen met ergonomische aanpassingen: podoloog  en orthopedisch 

schoenmaker, revalidatiearts. 
- Bij problemen op sportmedisch gebied: sportmasseur, sportfysiotherapeut, sportarts. 
- Bij problemen op het gebied van multidisciplinaire revalidatie: revalidatiearts (bij 

complexe problematiek waaronder ADL-problematiek, vraag mbt gebruik brace, 
beperking op gebied hobby/werk). 

 
Bij aanhoudende klachten in de vorm van persisterende pijn, functiebeperking of chronische 
laxiteit, kan er verwezen worden naar de orthopedisch chirurg. Mochten er problemen zijn op 
sportmedisch gebied, dan kan de patiënt verwezen worden naar de sportarts of 
sportfysiotherapeut. De sportarts zelf verwijst bij persisterende klachten (>6wk) en als de 
enkel niet goed belast kan worden naar een orthopedisch chirurg/traumachirurg. Nadien kan 
de patiënt weer terugverwezen worden voor revalidatie. 
De revalidatiearts heeft geen rol in de acute fase; dit is aan de huisarts, fysiotherapeut, 
orthopedisch chirurg en de (trauma)chirurg. Als er sprake is van complexe problematiek met 
beperkingen zijn voor de patiënt, moet er gedacht worden aan de revalidatiearts. Ook zijn er 
voorspellende factoren bij patiënten aan te wijzen die er op duiden dat het enkelletsel 
chronisch kan worden (constitutie patiënten/bepaalde sporten). Deze patiënten zouden dan 
eerder in het proces verwezen kunnen worden.  
 
Bij problemen op het werkgebied kan verwezen worden naar de bedrijfsarts. De taak van de 
bedrijfsarts is tweeledig: 1. het stellen van een goede diagnose en een prognose is 
essentieel voor re-integratie en werkplekintegratie en 2. bij recidiverend acuut enkelletsel 
dienen preventieve maatregelen genomen te worden op de werkvloer. Bij werkverzuim 
adviseert de zorgverlener de patiënt het werk zo spoedig mogelijk te hervatten en zo nodig 
contact op te nemen met de bedrijfsarts voor verdere afspraken over eventuele begeleiding 

 
60  Richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel, 2011 



 
Richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel, 2011                                                                                      61
  

bij de werkhervatting. De bedrijfsarts verwijst of overlegt bij recidiverend enkelletsel naar/met 
de huisarts. 
 
Follow-up na 6 maanden 
Indien de klachten na zes maanden aanhouden kan er, indien de patiënt nog niet verwezen 
is, alsnog verwezen worden naar bovengenoemde disciplines. Verwijzing naar een 
revalidatiearts is zinvol indien er een vraag ligt op een van de volgende deelgebieden: 
- als mensen iets niet meer kunnen en er letsel is met gevolgen voor werk/hobby’s; 
- ADL-beperking (bijvoorbeeld lopen/fietsen); 
- gebruik brace. 
De revalidatiearts maakt een plan en verwijst zo nodig naar de volgende disciplines: 
fysiotherapeut, psycholoog en/of de orthopedische instrumentenmaker. 
 
8.4 Informatieoverdracht bij verwijzen/terugverwijzen 
Het acuut lateraal enkelbandletsel is een letsel dat door een aantal verschillende (para) 
medische disciplines wordt gediagnosticeerd en behandeld. Informatie overdracht is een 
belangrijk aandachtspunt bij de verbetering van de kwaliteit van de zorg voor de patiënten 
met een enkelbandletsel. Welke informatie dient er bij voorkeur te worden overgedragen bij 
de verwijzing tussen de verschillende disciplines? 
Uit de literatuur is (nog) geen wetenschappelijk bewijs naar voren gekomen, daarom is bij 
het beantwoorden van deze vraag gebruik gemaakt van de meningen van de experts van de 
verschillende disciplines uit de werkgroep en de Leidraad verwijzen van de NVAB (2004) en 
de Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP) 
(NHG 2008). 
Om de effectiviteit van informatieoverdracht ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen 
verbeteren is in kaart gebracht welke informatie tijdens en na verwijzing door de 
verschillende disciplines het meest belangrijk wordt geacht (bijlage 5). De betrokken 
disciplines kunnen vaak zowel aan verwijzende als ontvangende kant staan. 
Informatieoverdracht tussen verschillende disciplines betrokken bij de behandeling van het 
acuut lateraal enkelbandletsel kan kort en effectief als de verwijzer zorg draagt de juiste 
informatie mee te geven en terug te vragen (NVAB 2004). Om de effectiviteit van 
informatieoverdracht ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen verbeteren is hieronder op 
basis van de inventarisatie een korte checklist uitgewerkt voor gewenste informatie-
overdracht tussen de verschillende disciplines. 



Checklist informatieoverdracht tussen zorgverleners na acuut enkelletsel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Klacht en hulpvraag 
2. Anamnestische bevindingen (tijdstip en mechanisme ongeval, belastbaarheid, 

voorgeschiedenis, leeftijd, beroep, behandeling tot nu toe, begeleidende letsels)  
3. Lichamelijk onderzoek (o.a. Ottawa Ankle Rules) 
4. Conclusie & Differentiaaldiagnose 
5. Ingezet beleid/behandeling 
6. Specifieke vraagstelling 

a) Bij verwijzing van 1e naar 2e lijn: gewenste diagnostiek/behandeling 
b) Bij verwijzing tussen hulpverleners in 1e lijn: gewenste behandeling/begeleiding 
c) Bij verwijzing van 2e naar 1e lijn: gewenste behandeling/begeleiding + uitspraak over 

ingezette behandeling, te verwachten beloop en advies t.a.v. belasten, ADL & sport 
 

Disciplines eerste lijn: huisarts, (sport)fysiotherapeut, bedrijfsarts, sportmasseur 
Disciplines tweede lijn: Orthopedisch chirurg, traumachirurg, radioloog, sportarts 

8.5 Informatievoorziening/voorlichting patiënten 
 
Inleiding 
In het algemeen kunnen we vaststellen dat patiënten in toenemende mate mondiger en 
beter geïnformeerd zijn of denken dat te zijn. De patiënt wil als een volwaardige 
gesprekspartner gezien worden van de zorgverlener. In het contact met de patiënt zal de 
zorgverlener vast moeten stellen wat de patiënt nu feitelijk weet en op welk niveau je de 
patiënt aan kunt spreken. Er zit een zeker spanningsveld in deze interactie. Patiënten 
hebben nu eenmaal een achterstand ten opzichte van de zorgverlener. Toch is het evident 
dat de patiënt zijn eigen klachten het beste ervaart. Niets is ‘dodelijker’ dan de signalen van 
de patiënt te negeren. De zorgverlener wil dat de patiënt zoveel mogelijk informatie verschaft 
om een goede diagnose te kunnen stellen en daarvoor zal deze moeten luisteren en de 
verstrekte informatie moeten schiften op bruikbaarheid. Een patiënt die (te) veel informatie 
geeft is beter dan een patiënt die zich niet serieus genomen voelt. 
De patiënt met acuut  enkelletsel die zich voor het eerst meldt bij de zorgverlener  heeft zich 
nog niet kunnen informeren en is afhankelijk van de informatie die hem op dat moment wordt 
aangereikt. Dit veronderstelt nog betere communicatie en het verstrekken van voldoende 
achtergrond informatie.  
 
Wat wil/moet de patiënt weten om tot een goed inzicht in het probleem te komen en de beste 
behandeling te kunnen kiezen:  
- Wat de aard van het letsel is. 
- Welke mogelijkheden er zijn om dit te behandelen. 
- Wat de patiënt zelf kan doen om zijn situatie te verbeteren; wat zou hij vooral niet 

moeten doen. 
- Wat de prognose op herstel is. 
- Wat de patiënt kan doen of laten om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt. 
- Welke actie de patiënt moet nemen bij complicaties.   
 
De informatie wordt in het directe contact met de patiënt verstrekt en bij ontslag in de vorm 
van een brochure aan de patiënt meegegeven. 
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Het is van belang dat zorgverleners die de behandeling van de patiënt overnemen dezelfde 
informatie verstrekken. Deze informatie zal misschien in eenvoudiger bewoordingen worden 
gegeven maar zal volstrekt in overeenstemming moeten zijn met wat de behandelend arts 
kort daarvoor aan de patiënt heeft meegedeeld. De patiënt durft de eigen huisarts vaak meer 
te vragen en de zaken die niet helemaal duidelijk zijn nog eens voorleggen. 
 
Nadat een fractuur is uitgesloten zijn de voorlichting en adviezen aan de patiënt er op gericht 
dat de patiënt belast op geleide van de pijn. De patiënt dient voldoende in beweging te 
blijven. De behandelaar besteedt aandacht aan de aard en oorzaak en aan het normale 
beloop van acuut enkelletsel. De behandelaar gaat daarbij in op de verwachtingen van de 
patiënt. De zorgverleners kunnen een gezamenlijke patiëntenfolder van acuut enkelletsel 
meegeven, waarin enkelstabiliserende oefeningen zijn opgenomen. Ook kan de eigen 
patiëntenfolder van de desbetreffende beroepsgroep meegegeven worden. Het is echter wel 
belangrijk dat de informatie en adviezen van de verschillende zorgverleners op elkaar zijn 
afgestemd. 
 
Aanbevelingen 
Informatie ten aanzien van diagnostiek, de verschillende behandelingsopties, prognose en 
eventuele complicaties van acuut enkelletsel dient door de zorgverlener in direct contact met 
de patiënt te worden verstrekt en bij ontslag in de vorm van een patiëntenfolder aan de 
patiënt mee naar huis gegeven. 
 
Voorlichting en adviezen aan de patiënt zijn er op gericht dat de patiënt belast op geleide 
van de pijn. De patiënt dient voldoende in beweging te blijven. 
 
Het is van belang dat de informatie en adviezen van de verschillende zorgverleners ten 
aanzien van acuut enkelletsel op elkaar zijn afgestemd. 
 
Literatuur 
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HOOFDSTUK 9: ENKELLETSEL EN ARBEID 
 
 
Uitgangsvraag  
- Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor werkhervatting bij patiënten 

met acuut lateraal enkelbandletsel, lettende op de zwaarte van het werk? 
 
Inleiding  
Het acuut lateraal enkelbandletsel van werknemers wordt meestal niet gediagnosticeerd en 
behandeld door de bedrijfsarts. Dit traject vindt meestal plaats in de curatieve sector. De 
meeste werknemers met lateraal inversieletsel zijn na behandeling in staat om weer op korte 
termijn het werk te hervatten. Het is dan ook meer regel dan uitzondering dat werknemers 
met deze aandoening niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnen. Dit geldt niet 
voor een bepaalde groep werknemers waarbij werkhervatting stagneert. Het is daarom van 
belang te bepalen welke factoren werkhervatting na acuut lateraal enkelbandletsel  
bevorderen of belemmeren en op welke termijn werkhervatting mag worden verwacht gelet 
op de zwaarte van het werk. Het is uiteraard zo dat er een overlap is tussen de werkende 
populatie en bijvoorbeeld sporters. Dit betekent dat de aanbevelingen in de andere 
hoofdstukken ook van toepassing zijn op de werkende populatie. Dit hoofdstuk gaat 
specifiek over de factoren die belangrijk zijn bij werkhervatting. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Na evaluatie van de beschikbare literatuur blijkt dat er slechts zeer weinig artikelen  zijn 
waarin (werk)hervatting of terugkeer naar werk zijn meegenomen als uitkomstmaat. Dit geldt 
ook voor de zwaarte van het werk. Op grond van het gegeven dat er geen of onvoldoende 
informatie werd verstrekt over werkhervatting en terugkeer naar werk werden 45 van de 63 
artikelen geëxcludeerd. Van de overgebleven 18 artikelen, werden negen artikelen 
geëxcludeerd omdat het onderwerp van onderzoek enkelfracturen of andere fracturen c.q 
aandoeningen betrof. Drie artikelen werden geëxcludeerd omdat er sprake was van een 
onduidelijke differentiatie van het type enkelklachten of omdat het alleen klachten van 
werknemers betrof zonder duidelijke diagnose.  
  
De overgebleven zes publicaties werden nader bestudeerd. Één studie (een systematische 
review) moest worden geëxcludeerd vanwege het feit dat geen onderscheid was gemaakt 
tussen diegenen die sporten en werkten (Jones 2007). 
  
Er bleven vijf studies over voor beoordeling. De eerste betrof een systematische review. In 
deze review werden vier artikelen beoordeeld waarin werkhervatting een uitkomstmaat was. 
Deze review had als onderwerp de vergelijking tussen conservatieve therapie en 
gesuperviseerde oefentherapie voor acuut lateraal inversieletsel. In twee artikelen uit deze 
review werden echter geen effectmaten berekend. In de twee overgebleven artikelen was er 
slechts in één sprake van een statistisch significant kortere hersteltijd in de groep die 
gesuperviseerde oefentherapie deed halverwege follow-up, terwijl dat in een ander artikel 
met een hoge kwaliteit niet werd gezien (Van Os 2005). Het aantal personen in deze twee 



artikelen samen betrof slechts 61 personen in de behandelpopulatie tegenover 43 in de 
controlegroep. 
  
Een tweede publicatie betrof de Engelse richtlijn voor acuut en chronisch letsel van de enkel 
en voet (Ankle and Foot 2008). In deze richtlijn wordt volgens zogenaamde ODG’s (Official 
Disability Guidelines) aan de hand van een specieke behandeling aangeven op welke 
termijn werkhervatting mag worden verwacht. Voor het zorgpad van werkhervatting wordt 
verwezen naar de bewijstabel. Er wordt in de richtlijn ook rekening gehouden met 
beperkingen en taakeisen. 
  
In een derde publicatie (een Cochrane Review) naar de verschillende functionele 
behandelstrategieen bij acuut lateraal enkelbandletsel bij volwassenen zijn zes  
behandelingen met elkaar vergeleken. Bij een vergelijking tussen de behandeling middels 
een elastische bandage versus een semi-rigide enkelsteun bleek de behandeling met een 
semi-rigide enkelsteun te resulteren in een significant snellere terugkeer naar werk (4,24 
dagen; 95% CI 2.42 tot 6.06 dagen). Dit werd gevonden in twee trials met gepoolde data 
(Kerkhoffs 2009).  
  
Hoewel in een vierde publicatie (Kunkel 2002) geen kwantitatieve gegevens worden 
verstrekt over werkhervatting en hoewel er onvoldoende sprake is van differentiatie naar de 
aard van het letsel biedt het wel een algehele beschrijving van de werkhervattingsstrategie 
voor voet en enkel letsel die vermeldenswaardig is: 
- Snelle interventie met een diagnose en actief behandelplan. 
- Vroegtijdig overleg en plannen van werkhervatting. 
- Actieve reintegratie in combinatie met aangepaste werkzaamheden. 
- Communicatie met het behandelteam, speciaal met de case-manager om de beste 

resultaat te realiseren. 
Jammer genoeg is de gebruikte literatuur in dit artikel niet specifiek gericht op lateraal 
inversieletsel maar heel divers. De synthese in een strategie kan echter wel algemeen 
worden verondersteld en past bij de manier waarop dit door vigerende wetgeving op het 
gebied van de sociale zekerheid wordt ondersteund (Kunkel 2002). 
  
De laatste publicatie die van belang is is een algemene beschouwing, c.q. beschrijving van 
de aard van ongevallen van de ligamenten van de enkel en de voet die frequent voor 
kunnen komen bij werknemers in de industrie (Abidi 2002). De aandoening en 
behandelopties worden besproken en het wordt afgesloten met een tabel waarin 
werkhervatting op basis van de ernst van het lateraal inversieletsel wordt beschreven (zie 
werkhervattingsschema). Het artikel geeft op grond van de graad van het inversieletsel een 
werkhervattingsadvies voor terugkeer naar licht werk en uiteindelijk ook over de termijn 
waarop volledige terugkeer naar eigen werk mag worden verwacht. Het nadeel is dat hierin 
heel vaak ook de mening van de auteur doorklinkt zonder literatuurverwijzing. 
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Werkhervattingsschema terugkeer naar werk 
 
Graad 
inversieletsel 

 
Terugkeer naar 
licht werk 

 
Beperkingen 

 
Volledige terugkeer naar eigen 
werk 

 
Distorsie 

 
2 weken 

Meestal zittend werk 
Niet meer dan 10 kg tillen 
Beperk het staan en lopen 
op oneffen ondergrond 

3-4 weken afhankelijk van de 
taakeisen 

 
Partiële of 

 

totale ruptuur 

 
3-6 weken 

Meestal zittend werk 
Niet meer dan 10 kg tillen 
Beperk het staan en lopen 
op oneffen ondergrond 

6-8 weken afhankelijk van de 
taakeisen en het resultaat van 
fysiotherapie 

Het gepresenteerde overzicht lijkt voornamelijk gebaseerd op eigen inzicht en op literatuur 
uit de periode 1979-1995. Voor de onderbouwing van het werkhervattingschema is geen 
evidence opgenomen in het artikel (Abidi 2002). Het werkhervattingsschema is  aangepast 
op grond van de differentiatie tussen een distorsie versus een partiële of totale ruptuur van 
enkelbanden. 
 
Conclusies 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat werknemers die worden behandeld met een semi-
rigide enkelsteun significant sneller het werk hervatten dan werknemers die 
worden behandeld met een elastische bandage.  
 
B Kerkhoffs 2009 (SR) 

 

Niveau 4  

De werkgroep is van mening dat indeling in de mate van ernst van het 
acuut lateraal enkelbandletsel de initiële behandeling en prognose in 
verband met terugkeer naar werk ondersteunt. 
 
D Ankle and Foot (acute and chronic) 2008 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat een werkhervattingsstrategie en een 
werkhervattings- schema, dat rekening houdt met de taakeisen, kan 
bijdragen aan een optimale vorm van reintegratie en werkhervatting voor 
werknemers met acuut lateraal enkelbandletsel. 
 
C Abidi 2002, Kunkel 2002 

Overige overwegingen 
Na evaluatie van de beschikbare literatuur moet worden vastgesteld dat er zeer weinig 
onderzoek is gedaan naar de relatie tussen bevorderende en belemmerende factoren en 
werkhervatting voor werknemers met acuut lateraal enkelbandletsel. Op basis van het 
wetenschappelijk bewijs blijken echter twee publicaties van groot belang: de Guideline Ankle 
and Foot van de National Guideline Clearinghouse (2009) en de Systematic Review van de 
Cochrane Collaboration van Kerkhoffs (2009). Verder is door Kunkel (2002), een 
werkhervattingsstrategie bij acuut lateraal enkelbandletsel beschreven die ook aandacht 
verdient omdat hierin een strategie voor terugkeer naar werk is beschreven. Als laatste is de 
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studie van Abidi (2002) interessant omdat hierin een werkhervattingsschema wordt 
gepresenteerd met aandacht voor werkhervatting in ander werk als opmaat naar volledige 
werkhervatting in eigen werk. Jammer is dat de evidence hiervoor ontbreekt. De review van 
van Os (2005) is verder niet meer verwerkt in de conclusie omdat de resultaten elkaar 
tegenspraken en de kwaliteit van de beoordeelde artikelen op één na laag was. Verder 
wordt verwezen naar de overwegingen geformuleerd in hoofdstuk 10 (preventie van 
inversieletsel). Vanwege het langdurig gebruik gedurende de werkdag is het gebruik van een 
brace aan te bevelen boven tape. Op basis van evidentie, gebruiksgemak en 
kostenoverweging heeft eveneens een brace de voorkeur. 
 
Aanbevelingen 
Het is aan te bevelen om werknemers met acuut lateraal enkelbandletsel bij voorkeur te 
behandelen met een brace om terugkeer naar werk te bespoedigen 
 
Het is verder aan te bevelen om de aard van het enkelbandletsel vast te stellen op basis van 
de mate van ernst (is er wel of geen ruptuur) omdat dit bepalend is voor de behandeling en 
prognose van werkhervatting. 
 
Bij werkhervatting van werknemers met acuut lateraal enkelbandletsel zijn er aanwijzingen 
dat deze kan worden ondersteund door gebruik te maken van een werkhervattingsstrategie 
en werkhervattingsschema. 
 
Literatuur 
- Abidi NA. Sprains about the foot and ankle encountered in the workmans’ compensation 

patient. Foot Ankle Clin 2002 Jun 7 (2): 305. 
- Jones MH, Amendola AS. Acute treatment of inversion ankle sprains. Clin Orthop Relat Res 

2007: 455:169-172.  
- Kerkhoffs GMMJ, Struijs PAA, Marti RK, Assendelft WJJ, Blankevoort L, van Dijk CN. 

Different functional treatment strategies for acute lateral ankle ligament injuries in adults 
(review). The Cochrane Collaboration. The Cochrane Library 2009, issue 1. 
http://www.thecochranelibrary.com. 

- Kunkel M, Miller SD. Return to work after foot and ankle injury. Foot Ankle Clin 2002 Jun; 
7(2):421-8. 

- Van Os AG, Bierma-Zeinstra SM, Verhagen AP, de Bie RA, Luisterburg PA en Koes BW. 
Comparison of conventional treatment and supervised rehabilitation for treatment of acute 
lateral ankle sprains: a systematic review of the literature. J Orthop Sports Phys Ther; 2005 
Feb; 35(2): 95-105. 

- Work Loss Data Institute. Ankle & Foot (acute & chronic), Corpus Christi (TX): Work Loss 
Data Institute; 2008. 152 p [182 references]. National Guideline Clearinghouse. 

 
68  Richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel, 2011 



 
Richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel, 2011                                                                                      69
  

HOOFDSTUK 10: SPORTHERVATTING 
 
 
Uitgangsvraag  
- Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor sporthervatting bij patiënten 

met acuut lateraal enkelbandletsel lettende op de zwaarte bij de verschillende 
sporten? 

 
Inleiding 
De Stichting Consument en Veiligheid heeft een factsheet uitgebracht met recente gegevens 
over sportblessures (2009). Hieruit blijkt dat in Nederland 3,5 miljoen sporters jaarlijks een 
sportblessure oplopen, waarvoor in 1,4 miljoen gevallen medische behandeling gezocht 
wordt. Sporten met een hoog risico op blessures zijn onder andere (zaal)voetbal, volleybal, 
korfbal en hardlopen. Ongeveer 570.000 sportblessures hebben betrekking op de enkel, en 
vormen daarmee 16% van alle sportblessures. Per jaar worden 26.000 sportblessures van 
de enkel op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis behandeld.  
De recente cijfers van Consument en Veiligheid laten een veel hogere incidentie van 
sportblessures zien dan eerdere schattingen uit 2003 (1,5 miljoen). Ook het aantal 
enkelblessures als gevolg van sport is veel hoger: 570.000 versus 200.000 (Consument en 
Veiligheid 2009, Vriend 2005a, 2005b). Verschillen worden verklaard door verbeterde 
meetmethoden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat er een grote toename van het aantal 
blessures in die periode heeft plaatsgevonden (Schoots 2009). 
Op basis van de hoge incidentie van enkelblessures bij sport is het zeer relevant om de 
specifieke aspecten van herstel en revalidatie na acuut lateraal enkelbandletsel bij sporters 
te beschrijven. De werkgroep heeft hiervoor bovengenoemde uitgangsvraag geformuleerd. 
 
De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft zeer recent een richtlijn ontwikkeld voor 
het ‘Acute inversietrauma van de enkel’ (van Beek 2009). De richtlijn is in januari 2010 ter 
commentaar voorgelegd aan de relevante wetenschappelijke verenigingen en beroeps-
verenigingen. Het doel van de richtlijn is om de zorg voor sporters met een acuut 
inversieletsel van de enkel op een kwalitatief hoger niveau te brengen. De expertgroep van 
de VSG heeft een literatuursearch gedaan in de periode 1990-2008 met behulp van Medline, 
Embase, Cinahl, Cochrane. Voor de formulering van wetenschappelijke conclusies heeft de 
VSG dezelfde methodiek gehanteerd als de werkgroep van deze richtlijn. 
 
Specifiek onderdeel van de VSG-richtlijn vormt de sportspecifieke revalidatie. De werkgroep 
heeft daarom besloten om contact te zoeken met de VSG met als doel om op hoofdlijnen de 
uitkomsten van de VSG-richtlijn in deze uitgangsvraag te verwerken en voor verdere 
uitwerking te verwijzen naar de VSG-richtlijn. Hoewel de VSG-richtlijn niet exact dezelfde 
uitgangsvraag hanteert, is de werkgroep van mening dat aansluiting bij de VSG-richtlijn van 
belang is voor de afstemming van de zorg bij inversieletsel van de enkel bij sporters. De 
VSG heeft toestemming gegeven voor gebruik van de VSG-richtlijn zoals in dit document 
uitgewerkt. 
  
 



10.1 Sportspecifieke revalidatie 
De VSG-richtlijn hanteert het anatomisch herstel van de weefselschade aan de ligamenten 
als leidraad voor de revalidatie. Die leidraad sluit aan bij de fysiotherapeutische richtlijn van 
het KNGF (Van der Wees 2006). Training van de propriocepsis vormt een belangrijk 
uitgangspunt bij sportspecifieke revalidatie. Uitgangspunt is dat ongeveer 6 weken na een 
enkelbandruptuur het gevormde litteken voldoende trekvast is om, met uitwendige protectie, 
elke oefenvorm te ondergaan. De VSG richtlijn gaat in op verschillende aspecten van de 
verstoring van propriocepcis. De VSG richtlijn beschrijft mechanismen voor motorische 
insufficiëntie, onder meer als gevolg van schade aan mechanoreceptoren in diverse 
weefsels en tractieletsel van zenuwen. Propriocepcis is een complex fenomeen en de 
resultaten van onderzoek naar motorische insufficiëntie na acuut inversieletsel zijn niet 
eenduidig. Op basis van de literatuurstudie zijn in de VSG richtlijn de volgende conclusies 
geformuleerd ten aanzien van de waarde van oefentherapie voor sportspecifieke revalidatie: 
 
Conclusies 

 

Niveau 2 

De VSG-expertgroep acht het aannemelijk dat zowel een distorsie als een 
laterale enkelbandruptuur leidt tot een verstoring van de propriocepsis en 
dat deze verstoring een rol speelt bij de functionele instabiliteit van de 
enkel na het trauma. Hierbij lijkt de opgetreden verstoring te worden 
gestuurd vanuit het CZS bòven het niveau van de spinale reflex. 
 
B Bullock-Saxton 1994, Anderson 2008 

C Wilkerson 1994  

 

Niveau 2 

De VSG-expertgroep is van mening dat er sterke aanwijzingen zijn dat na 
het acute inversietrauma van de enkel een vertraagde reactietijd van de m. 
peronei optreedt ten gevolge van (tractie)letsel van de n. peroneus. Hierbij 
lijkt deze motorische insufficiëntie na een distorsie minder langdurig te zijn 
dan die na een laterale enkelbandruptuur. 
 
B Lynch 1996, Eils 2001, Vaes 2001, Van Cingel 2006  

 

Niveau 2 

De VSG-werkgroep is van mening dat er aanwijzingen zijn dat na het acute 
inversietrauma van de enkel een krachtsvermindering optreedt van de 
enkel-evertoren en mogelijk ook van andere spiergroepen rond de enkel. 
Het volgen van een krachttrainingsprogramma voor deze musculatuur lijkt 
zinvol.   
  
B Tropp 1986, Wilkerson 1997, Hartsell 1999, Santos 2008  
C Hubbard 2007  

Niveau 4 

Er is geen eenduidige conclusie beschikbaar over de aard en vorm van de 
oefentherapie na het acute inversietrauma van de enkel.  
 
D VSG-Expertgroep ‘Acute inversietrauma van de enkel’ 2009 
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Overige overwegingen 
Behalve het beschermende effect van oefentherapie op recidieven, zijn er geen specifieke 
aanwijzingen uit de literatuur voor vorm en intensiteit van oefentherapie voor sportspecifieke 
revalidatie. De VSG-richtlijn pleit voor voldoende variatie om de verschillende 
neuromusculaire en sensomotorische modaliteiten te trainen. De oefenvormen dienen 
training van propriocepcis, kracht, coördinatie en functie van de gehele extremiteit te 
omvatten. 
De KNGF-richtlijn gaat uit van dezelfde principes ten aanzien van oefentherapie (Van der 
Wees 2006). Hierbij dienen de moeilijkheidsgraad en belasting progressief te worden 
opgevoerd. Wat betreft de aard van de oefeningen en de opbouw moet gedacht worden aan 
bijvoorbeeld een opbouw van statisch naar dynamisch, van gedeeltelijk belast naar volledig 
belast, van enkelvoudige oefeningen naar functionele oefeningen met dubbeltaken en op 
verschillende ondergronden. Daarnaast kan de opbouw plaatsvinden van cyclische 
bewegingen naar niet-cyclische (abrupte en onregelmatige) bewegingen. Voor de 
sportspecifieke revalidatie is een individueel afgestemd behandel-/trainingsprogramma van 
belang, specifiek gericht op het desbetreffende niveau en de betreffende sporttak. Belangrijk 
aspect hierbij is dat er voldoende rust- en herstelmomenten binnen en tussen de trainingen 
worden ingelast (periodisering). 
 
Aanbeveling 
De werkgroep neemt de aanbeveling van de VSG-expertgroep over en is van mening dat 
revalidatie van sporters na acuut lateraal enkelbandletsel dient te bestaan uit gevarieerde 
oefenvormen waardoor zowel de propriocepcis als de kracht als de coördinatie als de 
functie van de extremiteit wordt onderhouden, waarbij afdoende protectie van het 
ontwikkelde littekenweefsel een voorwaarde is. 
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HOOFDSTUK 11: IMPLEMENTATIE VAN DE RICHTLIJN EN 
INDICATOREN 

 
 
Uitgangsvraag 
- Hoe kan de implementatie van deze richtlijn worden gewaarborgd? 
 
11.1 Achtergrond  
De implementatie van multidisciplinaire richtlijnen is in Nederland vooralsnog niet intensief 
onderzocht. Onderzoek naar de implementatie van standaarden (voor huisartsen) is iets 
beter beschikbaar. Uit deze onderzoeken kunnen conclusies getrokken worden, die 
waarschijnlijk ook relevant zijn voor de implementatie van multidisciplinaire richtlijnen. 
In een onderzoeksrapport ‘Effectieve implementatie: theorieën en strategieën’ zijn 
belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van standaarden en 
richtlijnen weergegeven (Hulscher 2000). In dit onderzoeksrapport en in een eerder rapport 
worden overzichtsartikelen met betrekking tot verschillende implementatiestrategieën 
becommentarieerd (Hulscher 2000, Grol 2003).  
Uit dit onderzoek blijkt dat richtlijnen die gemaakt en verspreid worden door erkende 
specialisten op dat gebied, die recht doen aan de gangbare praktijk en die ‘interactief’ 
verspreid worden relatief succesvol blijken. Uiteraard hebben ook vorm en inhoud van een 
richtlijn belangrijke invloed op de acceptatie van de richtlijn en - na acceptatie - op de 
implementatie (Grol 1998). 
Ideale richtlijnen zijn valide, betrouwbaar, reproduceerbaar, multidisciplinair, toepasbaar en 
flexibel, duidelijk, eenduidig en goed gedocumenteerd. Verder is het bevorderlijk voor de 
kwaliteit van een richtlijn dat een testtraject voor implementatie wordt uitgezet, dat de 
uitvoering ervan evalueerbaar is en op basis daarvan aangepast kan worden. Van belang is 
tevens dat in de richtlijn, waar relevant, behalve aan het zorgverlenerperspectief ook 
aandacht wordt geschonken aan patiëntperspectief en aan het maatschappelijk perspectief 
(bijvoorbeeld: kosten en organisatie van zorg). Tenslotte is het van belang dat de richtlijn na 
implementatie ook daadwerkelijk geëvalueerd wordt en, indien nodig aangepast aan nieuwe 
inzichten. Een instrument ter controle van deze items is beschikbaar (AGREE-instrument). 
 
De richtlijn ‘Acuut lateraal enkelbandletsel’ is zoveel mogelijk opgesteld aan de hand van 
deze AGREE-criteria. De richtlijn is transparant in de argumentatie voor wat betreft de 
balans tussen wetenschappelijke overwegingen en overige overwegingen, zoals 
praktijkorganisatie, patiëntwensen en voorkeuren en maatschappijbelang.  
 
Naast een intrinsiek optimaal opgestelde richtlijn kunnen meerdere maatregelen de 
implementatie van de richtlijn bevorderen.  
 
De belangrijkste conclusies ten aanzien van de effectiviteit van implementatiestrategieën 
van richtlijnen zijn (NHS 1999; Bero 1998; Wensing 1994; Wensing 1998): 
- Voor optimale implementatie van de richtlijn moet aandacht worden besteed aan 

factoren die compliantie met de richtlijn kunnen bevorderen of belemmeren (pér 



doelgroep en/of setting); een goede analyse van deze bevorderende en 
belemmerende factoren is noodzakelijk vóór implementatie. 

- Er bestaat geen één-op-één relatie tussen de theorieën betreffende de implementatie 
en de concrete implementatiestrategieën. 

- Het is onmogelijk om één optimale interventie (enkelvoudig of samengesteld) aan te 
bevelen voor het bevorderen van implementatie van vernieuwing of verandering 
(richtlijn), meerdere strategieën zullen moeten worden gecombineerd. 

 
11.2 Implementatie richtlijn  
De werkgroep rekent het niet tot haar taak exact weer te geven hoe deze richtlijn 
geïmplementeerd zal moeten worden. Wel wil zij in deze beknopte bijdrage een aantal 
voorstellen ter bevordering van de implementatie doen.  
 
De volgende activiteiten zijn reeds ondernomen of in gang gezet ter bevordering van de 
implementatie van de richtlijn acuut lateraal enkelbandletsel: 
- Het gebruik van de richtlijn wordt vergemakkelijkt door stroomdiagrammen voor 

diagnostiek en behandeling en een samenvatting van de richtlijn op te nemen.  
- Op basis van de richtlijn zal een klinisch zorgpad worden beschreven waarin 

samenwerking tussen disciplines en samenhang van de zorg centraal staat.  
- De richtlijn zal zo intensief mogelijk worden verspreid onder de leden van de 

verschillende beroepsverenigingen. 
- Van de richtlijn zal een functioneel ontwerp (blauwdruk) worden ontworpen voor een 

multidisciplinair elektronisch patiëntendossier (EPD) enkelletsel dat aan zal sluiten bij 
het in ontwikkeling zijnde landelijke EPD.  

- Op basis van de richtlijn wordt een patiëntenfolder ontwikkeld in samenwerking met 
de Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie (SPO). 

- Op basis van de ketenzorgrichtlijn wordt een patiëntenfolder ontwikkeld in 
samenwerking met de Stichting Patientenbelangen Orthopedie (SPO). 

- Informatie over de richtlijn zal worden verstrekt in publicaties in het Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde en het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie zo 
mogelijk in andere tijdschriften. 

- Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zal jaarlijks de 
inhoud van de richtlijn toetsen en beoordelen of gehele of gedeeltelijke bijstelling 
noodzakelijk is. 

- De richtlijn komt integraal op het internet op de website van het CBO (www.cbo.nl). 
Daar waar mogelijk wordt de richtlijn gepubliceerd op de websites van de betrokken 
wetenschappelijke verenigingen. 

 
De werkgroep stelt de volgende activiteiten voor ter bevordering van de implementatie van 
de richtlijn acuut lateraal enkelbandletsel. 
- Presentatie van de aanbevelingen van de richtlijn op wetenschappelijke 

bijeenkomsten van betrokken beroepsorganisaties.  
- Op eerstkomende wetenschappelijke jaarvergaderingen van de deelnemende 

verenigingen de bespreking van de richtlijn agenderen om ‘startproblemen’ met de 
richtlijn te inventariseren en bijstelling mogelijk te maken.  
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- Ontwikkeling en gebruik van hulpmiddelen voor de implementatie van de richtlijn in 
de dagelijkse praktijk, zoals bijvoorbeeld een PDA-versie van de richtlijn. 

- Een voorstel voor na- en bijscholingsactiviteiten ten behoeve van de richtlijn in de 
vorm een geaccrediteerde richtlijntoets via een E-learning module.  

- Ontwikkeling van patiëntenvoorlichtingsmateriaal ter ondersteuning van de richtlijn. 
- De werkgroep adviseert –waar relevant- delen van de richtlijn om te zetten in 

protocollen, rekening houdend met locale omstandigheden.  
- De locale implementatie van de richtlijn in de locale protocollen zal tijdens visitaties 

voor kwaliteit van zorg en opleiding worden geëvalueerd. 
- Regelmatige evaluatie van de voortgang in implementatie en navolging van de 

richtlijn; dit kan met de door een andere werkgroep geformuleerde indicatoren (zie 
volgende paragraaf). 

- Formuleren van resterende onderzoeksthema’s en vragen die voor verdere 
onderbouwing van de richtlijn noodzakelijk zijn en doorspelen daarvan aan de 
verschillende subsidiegevers en beleidsmakers. 

- Gerichte uitleg van de richtlijn in de media, zodat patiënten via eenvoudige en 
frequent geraadpleegde bronnen (tijdschriften, kranten) op de hoogte zijn van 
verandering in beleid.  

 
Aanbeveling 
De werkgroep is van mening dat de uitvoering van de in dit hoofdstuk genoemde initiatieven 
en voorstellen zal bijdragen aan de implementatie van deze richtlijn en daardoor aan de 
verbetering van de kwaliteit van zorg voor de patiënt met acuut lateraal enkelbandletsel. 

 
Literatuur 
- Bero LA, Grilli R, Grimshaw JM, Harvey E, Oxman AD, Thomson MA. Closing the gap 

between research and practice: an overview of systematic reviews of interventions to promote 
the implementation of research findings. The Cochrane Effective Practice and Organization of 
Care Review Group. BMJ 1998;317:465-8. 

- Gezondheidsraad: Van Implementeren naar leren; het belang van tweerichtingsverkeer 
tussen praktijk en wetenschap in de gezondheidszorg. Gezondheidsraad: Den Haag, 2000 
publicatie nr 2000/18. 

- Grol R, Dalhuijsen J, Thomas S, Veld C, Rutten G, Mokkink H. Attributes of clinical guidelines 
that influence use of guidelines in general practice: observational study. BMJ 1998;317:858-
61.  

- Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: effective implementation of change 
in patients' care. Lancet 2003;362:1225-30. 

- Hulscher M, Wensing M, Grol R: Effectieve implementatie: Theorieën en strategieën. 
Nijmegen: Werkgroep Onderzoek Kwaliteit, 2000. 

- NHS centre for reviews and dissemination. Getting evidence into practice. Effect. Health Care 
1999. (feb) 

- The AGREE collaboration. Agree instrument. www.agreecollaboration.org (NEJM in press 
2001). 

- Wensing M, Grol R. Single and combined strategies for implementing changes in primary 
care: a literature review. Int J Qual Health Care 1994;6:115-32. 

- Wensing M, Weijden T van der, Grol R. Implementing guidelines and innovations in general 
practice: which interventions are effective? Br J Gen Pract 1998;48:991-7. 

 
 



 
 
11.3 Indicatoren acuut lateraal enkelbandletsel 
 
Inleiding 
Indicatoren zijn meetbare elementen van de zorgverlening die een aanwijzing geven over de 
mate van de kwaliteit van de geleverde zorg. Een indicator heeft een signaalfunctie: het is 
geen directe maat voor kwaliteit, maar wijst op een bepaald aspect van het functioneren en 
kan aanleiding zijn tot nader onderzoek. Het betreft hier de kern van de kwaliteitszorg: het 
daadwerkelijk meten van de kwaliteit van zorg en op grond van die meting het eventueel 
invoeren van verbeteringen met als doel de kwaliteit van zorg gericht te verbeteren. 
 
Indicatoren kunnen zorgaanbieders inzicht geven in de resultaten van het eigen zorgproces 
en helpen bij interne sturing en verbetering ervan. Indicatoren met dit doel worden interne 
indicatoren genoemd. Indicatoren kunnen ook gebruikt worden om de prestaties van 
instellingen onderling te vergelijken (benchmarken). Door een structurele feedback van de 
uitkomsten van het medisch handelen en de introductie van benchmarking kan een voort-
durende procesverbetering plaatsvinden.  
Indicatoren kunnen ook een ander doel dienen. De overheid, Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) en patiënten / consumenten willen beoordelen of zorgaanbieders 
voldoende kwaliteit leveren en streven daarvoor naar geschikte indicatoren. Indicatoren met 
dit doel worden ook wel externe indicatoren genoemd. De externe indicatoren kunnen ook bij 
DBC-onderhandelingen worden ingezet.  
 
Bij het opstellen van de indicatoren worden bij voorkeur die onderdelen van het zorgproces 
gekozen waar naar verwacht de meeste winst behaald kan worden.  
 
In opdracht van de Orde van medisch specialisten is een methodologisch instrument 
ontwikkeld dat dient als evaluatie- en toetsingskader voor indicatoren. In de toekomst te 
ontwikkelen zorginhoudelijke indicatoren dienen aan de methodologische eisen van dit 
zogenaamde AIRE instrument (Appraisal of Indicators, Research and Evaluation) te 
voldoen. Bij het opstellen van de indicatoren zijn relevante elementen uit het AIRE-
instrument toegepast. 
 
Het daadwerkelijk invoeren en meten van de indicatoren valt buiten de verantwoordelijkheid 
van de richtlijnwerkgroep. 
 
Interne indicatoren 
Interne indicatoren hebben als doel het inzichtelijk maken van het zorgproces met betrekking 
tot de diagnose en behandeling van enkelletsel. De indicatoren kunnen worden gebruikt voor 
bijsturing en ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering binnen het eigen centrum. Op 
grond van meting van de indicatoren kunnen gerichte verbeteracties in gang gezet worden. 
Daarnaast kunnen de indicatoren als basis dienen voor het opzetten van een kwaliteitskader 
rondom zorg voor patiënten met  enkelletsel (bijvoorbeeld door opname van de indicatoren 
in kwaliteitsvisitatie/ medical audit).  
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Uiteindelijk zal dit moeten resulteren in een verbetering van de kwaliteit van zorg voor 
patiënten met enkelletsel in Nederland en een reductie van de variatie tussen ziekenhuizen. 
 
De volgende interne indicatoren zijn geselecteerd: 
1. Indicator beleid toepassing Ottawa Ankle Rules (OAR) op de SEH en in de eerste 

lijn. 
2. Indicator informatieoverdracht bij verwijzing van patiënt met acuut lateraal 

enkelbandletsel. 
3. Indicator schriftelijke informatie aan de patiënt. 
4. Indicator bracebehandeling bij werknemers met acuut lateraal enkelbandletsel. 
 
Deze indicatoren zijn in een separaat document uitgewerkt.  
 
De werkgroep indicatoren bestond uit de volgende leden: 
- Prof. dr. R.A. de Bie, voorzitter, Universiteit Maastricht (CEBP) 
- Dr. L.A.M. Elders, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
- E.M. de Heus, Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie 
- Dr. G.M.M.J. Kerkhoffs, Nederlandse Orthopaedische Vereniging 
- Drs. M.C.M. Loogman, Nederlands Huisartsen Genootschap  
- Dr. Ph.J. van der Wees, Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie  
- Drs. D.M. Schipper, CBO 
- Drs. C.J.G.M. Rosenbrand, CBO  
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HOOFDSTUK 12: AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK 
 

 
De richtlijnwerkgroep ‘acuut lateraal enkelbandletsel’  heeft tijdens het ontwikkelen van de 
richtlijn vastgesteld dat er lacunes in kennis zijn op de hiernavolgende terreinen. 
 
 
Voorstel voor verder onderzoek: 
 
- Onderzoek naar toepassing van de Ottawa Ankle Rules in de eerste lijn en langs het 

sportveld. 
 
- Vergelijking tussen de effecten van brace, tape, en oefenen van coördinatie en 

balans op het voorkomen van recidieven. 
 
- Onderzoek naar de effecten van sportspecifieke revalidatie op het herstel na acuut 

lateraal enkelbandletsel. 
 
- Prospectief onderzoek naar predisponerende factoren voor acuut lateraal enkel-

bandletsel. 
 
- Prospectief onderzoek naar prognostische factoren voor acuut lateraal enkel-

bandletsel. 
 
- Longitudinaal onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren voor 

werkhervatting bij werknemers met acuut lateraal enkelbandletsel.  
 
- Uitvoeren van een longitudinaal onderzoek naar de behandeling en de prognose van 

werkhervatting na acuut lateraal enkelbandletsel.  
 
- Onderzoek naar het effect van werkhervattingsschema’s waarin rekening gehouden 

wordt met de aard en ernst van de aandoening en de aard van het werk. 
 
- Cohort onderzoek naar het gebruik van een semi-rigide brace in de praktijk van de 

bedrijfsarts om werkhervatting te bespoedigen. 
 
- Follow-up onderzoek naar het gebruik van de semi-rigide brace bij werknemers die 

deze ooit hebben gebruikt in het kader van een acuut lateraal enkelbandletsel.  
 
- Onderzoek naar de implementatie van de richtlijn ‘Acuut lateraal enkelbandletsel’ bij 

de verschillende beroepsverenigingen en de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden. 
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BIJLAGE 1: UITGANGSVRAGEN 
 
 
- Zijn er (extrinsieke/intrinsieke) predisponerende factoren die de kans op acuut 

lateraal enkelbandletsel verhogen?  
 
- Welke prognostische factoren (duur behandeling, behandelingsresultaat) zijn te 

identificeren bij acuut lateraal enkelbandletsel?  
 
- Wanneer en hoe moeten de Ottawa Ankle Rules worden toegepast bij patiënten met 

acuut lateraal enkelbandletsel?  
 
- Welke diagnostiek is het meest adequaat bij acuut lateraal enkelbandletsel en op 

welk moment en door wie moet dit plaats vinden?  
 
- a) Wanneer moet een patiënt met acuut lateraal enkelbandletsel worden verwezen 

naar een specifieke zorgverlener ( chirurg,  (sport)fysiotherapeut, sportarts, 
orthopedisch chirurg, revalidatiearts, bedrijfsarts)?  
b) Wanneer moet een patiënt met restklachten van acuut lateraal enkelbandletsel   
worden verwezen naar een specifieke zorgverlener ( chirurg,  (sport)fysiotherapeut, 
sportarts, orthopedisch chirurg, revalidatiearts, bedrijfsarts)?  

 
- Welke informatie betreffende patiënten met acuut lateraal enkelbandletsel dient 

tussen zorgverleners te worden overgedragen tijdens verwijzing, en uitgewisseld na 
verwijzing?  

 
- Wat is het meest efficiënte zorgpad voor een patiënt met (acuut) lateraal 

enkelbandletsel?  
 
- Wat is de effectiviteit van de verschillende behandelingen (tapen/brace, 

oefentherapie, fysiotherapie, etc.) voor acuut lateraal enkelbandletsel en van 
restklachten hiervan?  

 
- Wanneer is chirurgische therapie geïndiceerd bij patiënten met acuut lateraal 

enkelbandletsel?  
 
- Welke informatie/voorlichting dient door de zorgverleners aan de patiënt met acuut 

lateraal enkelbandletsel te worden gegeven t.a.v. de verschillende behandelopties?  
 
- Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor werkhervatting bij patiënten 

met acuut lateraal enkelbandletsel, lettende op de zwaarte van het werk?  
 
- Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor sporthervatting bij patiënten 

met acuut lateraal enkelbandletsel lettende op de zwaarte bij de verschillende 
sporten?  

 
- Hoe kan (recidief) lateraal enkelbandletsel worden voorkomen?  

 



BIJLAGE 2: OTTAWA ANKLE RULES 
 
 
De Ottawa Ankle Rules zijn ontwikkeld om fracturen na acuut enkelletsel uit te sluiten 
(Bachmann 2003). Het instrument bestaat uit een vragenlijst voor onderzoek van de enkel 
en voet. Röntgendiagnostiek van de enkel is alleen geïndiceerd als de patient pijn heeft in 
de Malleoluszone of Middenvoetzone, gecombineerd met een van de volgende bevindingen:  
- palpatiepijn aan de dorsale zijde van één of beide malleoli; 
- palpatiepijn aan de basis van os metatarsale V; 
- palpatiepijn aan het os naviculare; 
- patiënt is niet in staat om (binnen 24 uur na het letsel) vier stappen te lopen.  
 
 
 

 
    
 
Figure 1: Ottawa ankle rules (Bachmann, 2003) 
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BIJLAGE 3: SCHRIFTELIJKE ENQUETE PATIËNTEN 
 
 
Verslag enquête patiëntervaringen met acuut enkelletsel  
In het kader van de ontwikkeling van deze richtlijn is een enquête uitgevoerd om knelpunten 
in de zorgverlening te verzamelen zoals die door patiënten met acuut enkelletsel worden 
ervaren. De zorgverlening kan betrekking hebben op het vaststelen van de diagnose, de 
behandeling, de begeleiding, op de organisatie van de zorg of informatievoorziening.  
De verzamelde knelpunten, met name de belangrijkste,  zijn gebruikt bij het ontwikkelen van 
de richtlijn ‘Acuut lateraal enkelbandletsel’ en de patiëntenversie van deze richtlijn.  
 
De ervaringsdeskundigheid van personen om wie het feitelijk gaat, is belangrijk voor de 
inhoud van de richtlijn. Een ander voordeel is dat bekeken kan worden of het gebruik van de 
richtlijn in de praktijk haalbaar is. Dit betekent niet dat er een ‘oplossing’ in de richtlijn staat 
voor ieder belangrijk knelpunt, maar wel dat er gezocht wordt, naar informatie die hieraan 
kan bijdragen.  
De enquête werd door 19 personen ingevuld, 11 mannen en 8 vrouwen. 
 
Vragenlijst: 
1. Bij wie bent u voor het eerst met uw klachten geweest? 
2. Heeft de arts/fysiotherapeut u duidelijk uitgelegd wat er aan de hand was met uw 

enkel? 
3. Heeft u knelpunten ervaren in het vaststellen van wat er met uw enkel aan de hand 

was? 
4. Waren de instructies hoe u het beste met uw klachten kon omgaan duidelijk? 
5. Wist u wat de volgende stappen in de behandeling waren? 
6. Bent u doorgestuurd naar een andere zorgverlener? (bijv. fysiotherapeut, arts etc.) 
7. Heeft u knelpunten in de (vervolg)behandeling ervaren ? 
8. Hoe vond u de informatie overdracht tussen de verschillende zorgverleners in uw 

behandeltraject? 
9. Hoe heeft u de informatievoorziening over uw enkelklachten ervaren? 
10. Weet u wat u kunt doen om in het vervolg deze klachten te voorkomen? 
 
Algemene conclusies uit de enquête waren: 
 
Informatie overdracht ten aanzien van acuut enkelletsel tussen zorgverleners moet beter, 
patiënt treedt vaak zelf op als eigen dossier, en het verhaal moet keer op keer weer opnieuw 
verteld worden aan verschillende zorgverleners. 
Meer informatie over gehele behandeltraject en herstelproces is gewenst. 
Meer informatie ter voorkoming van herhaling van klachten, in ieder geval meer gerichte 
aanwijzingen. 
Na trauma zou doorverwijzing van huisarts naar SEH via telefonisch consult mogelijk 
moeten zijn. 
 



BIJLAGE 4: TELEFONISCHE ENQUETE ZORGVERLENERS 
 
 
Taakafbakening/afstemming zorg: 
1. Wat acht u als uw taak op het gebied van acuut enkelletsel?  
 
Verwijzen/terugverwijzen: 
2. Wanneer en bij welke klachten verwijst u (en naar welke discipline). En wanneer 

vindt u dat patiënten naar u moeten worden (terug)verwezen.  
 
Coördinatie: 
3. Wie moet er op het gebied van acuut enkelletsel de coördinatie op zich nemen (bv 

huisarts/fysiotherapeut)? 
 
Informatievoorziening/uitwisseling: 
4. Wat voor informatie is er beschikbaar ten aanzien van enkelletsel? En wat voor 

informatie geeft u aan patiënten met enkelletsel? Zijn er op dit gebied nog 
verbeterpunten? 
 

5. Welke informatie vindt u dat er gegeven moet worden bij verwijzing. En welke 
informatie wilt u terugontvangen (bij (terug)verwijzing of tijdens/na afsluiten van de 
behandeling) en op welke momenten.  

 
Samenwerking tussen disciplines: 
6. Met welke disciplines werkt u samen wat betreft enkelletsel? En welke knelpunten 

ervaart u in de samenwerking? Op welke deelgebieden kan deze samenwerking 
verbeterd worden?  

 
Taakopvatting: 
7. Wat behoren andere disciplines naar uw idee te doen op het gebied van acuut 

enkelletsel? Wat kan daarin verbeterd worden door de andere disciplines? 
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BIJLAGE 5: INVENTARISATIE VAN GEWENSTE 
INFORMATIEOVERDRACHT TUSSEN ZORGVERLENERS 

 
Discipline Beoordeling  

(identiek voor alle disciplines) 
Behandeling Begeleiding 

Spoedeisende 

hulp  

1. Klacht en hulpvraag 
 
2. Anamnestische bevindingen 
tijdstip en mechanisme ongeval, 

belastbaarheid, voorgeschiedenis,

leeftijd, beroep,therapie tot dan toe  

begeleidende letsels

- (differentiaal) diagnose 

- tijdsplan/behandelplan 

- advies vervolgafspraak 

- duur rust 

- wanneer normale belasting 

- wel of geen tromboseprofylaxe 

- wat te doen bij afwijkend  

  klinisch beloop 

 

Sportmassage, 

fysiotherapie 

  
3. Lichamelijk onderzoek 
o.a. Ottawa Ankle Rules 
 
4. Conclusie en differentiaaldiagnose 
 
5. Ingezet beleid/behandeling 

- (differentiaal) diagnose 

- tijdsplan/behandelplan 

- advies vervolgafspraak 

- duur rust 

- wanneer normale belasting 

- wel of geen tromboseprofylaxe 

- wat te doen bij afwijkend 

klinisch beloop. 

- diagnose 

- behandelresultaat 

- advies ADL en sport 

Sportarts, huisarts  
6. Bij verwijzing naar 2e lijn 
Gevraagde diagnostiek/behandeling 

 
7. B ij verwijzing naar 1e lijn 
Uitspraak over ingezette behandeling en 

te verwachten beloop 

- (differentiaal) diagnose 

- tijdsplan/behandelplan 

- advies vervolgafspraak 

- duur rust 

- wanneer normale belasting 

- wel of geen tromboseprofylaxe 

- wat te doen bij afwijkend 

klinisch beloop. 

- diagnose 

- behandelresultaat 

- advies ADL en sport  

- medicatie 

 

Orthopedisch 

chirurg, 

traumachirurg 

 - wel/niet fractuur 

- behandelopties 

 

Radioloog  - wel/niet fractuur 

- andere pathologie 

 

Bedrijfsarts, 

verzekeringsarts 

(1) 

  - diagnose 

- therapie 

- tijdsplan/behandelplan 

- resultaat 

- advies ADL en sport 

- advies vervolgafspraak 

- medicatie 

- prognose klinisch 

  beloop 

- reintegratiebeloop. 
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BIJLAGE 6: BEWIJSTABELLEN 
 
Hoofdstuk 2 Predisponerende factoren   

Auteur,  
Jaartal 
 

Mate van 
bewijs 

Studie type Populatie Inclusiecriteria Resultaat Opmerkingen 
 

Tik-Pui Fong,  
2007 
 

A2 Systematische 
review 
 

Verschillende 
soorten sporters 

Onderzoeken van 
1977-2005 over 
epidemiologie van 
enkelletsel in de 
sport 
 

227 onderzoeken, 70 soorten sport, 38 landen; 
45,5% Europa. 
 
2016000 patiënten, 32509 enkelletsels 
Info over van 14098 pat; 11847 bandletsel.  
 
Onder sportletsels enkel het meest aangedaan. 
 Mn in aeroball, wandklimmen, indoor 
volleyball, bergbeklimmen, netbal en 
veldsporten. 
 
Incidentie per 1000 persoonsuren; huling en 
camogie hoogste incidentie (32,88).  
 
Tijdens wedstrijden; hoogste incidentie bij 
voetbal (34,83), rugy (14), american football 
(13,8) en indoor voetbal (11,68). 
 
Hoeveelheid letsels afhankelijk van type sport 
en hoeveelheid beoefenaars. 
 

Vraagstelling: redelijk 
Zoekactie: goed 
Selectie: redelijk tot 
goed 
Kwaliteit: redelijk tot 
goed 
Beschrijving data-
extractie: goed 
Kenmerken 
oorspronkelijke 
onderzoeken: ja 
 
Meta-analyse correct: 
Te weinig info 
 
Algemeen oordeel: 
twijfelachtig-
voldoende 

Murphy,  
2002 
 
 

C Systematische 
review 

Atleten en 
militairen 

Prospectieve 
onderzoeken  over 
risicofactoren onder 
atleten en militairen 
voor letsels van 
enkel, knie of 

Extrinsieke risicofactoren: 
Tijdens wedstrijden zou het percentage letsels 
hoger liggen. 
Onderzoeken over vaardigheidsniveau zijn 
tegenstrijdig.  
Associatie tussen type schoen en enkelletsel is 

Vraagstelling: goed 
Zoekactie: niet 
beschreven 
Selectie: te weinig 
info 
Kwaliteit: te weinig 
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Auteur,  
Jaartal 
 

Mate van 
bewijs 

Studie type Populatie Inclusiecriteria Resultaat Opmerkingen 
 

onderste 
extremiteiten. 
 

controversieel 
Dragen van een enkelbrace/tape beschermt 
tegen enkelletsel. 
 
Intrinsieke risicofactoren: 
Leeftijd mogelijk een risicofactor, maar 
conflicterende resultaten met verschillende 
groepen, verschillende sporten en verschillende 
blessures. 
Sexe; resultaten conflicterend.  
Fitheid; mogelijk een risicofactor, maar weinig 
materiaal.  
Lichaamsgrootte; geen duidelijke uitspraken 
over te doen. 
Dominante been; controversieel 
Flexibiliteit; relatie tussen blessure en 
gegeneraliseerde laxiteit van de gewrichten is 
onduidelijk; relatie tussen laxiteit van de enkel 
en blessure is onduidelijk. 
Rigiditeit van spieren; effect van stijfheid/rekken 
bij het ontstaan van blessures is twijfelachtig. 
Enige evidence dat de grootte van 
bewegingsuitslagen een effect hebben. 
Het is onduidelijk of spiercontractie uitgedrukt in 
dysbalans of reactietijd een risicofactor is  
Aantal studies laten een relatie zien tussen 
omtrek van een extremiteit en blessures, dit is 
echter onderhevig aan meetfouten. 
De relatie tussen stabiliteit van houding en het 
ontstaan van letsel is onduidelijk 
Er is geen uitspraak te doen over ‘alignment’.  

info 
Beschrijving data-
extractie: te weinig 
info 
Kenmerken 
oorspronkelijke 
onderzoeken: ja 
 
Meta-analyse correct: 
Te weinig info 
 
Algemeen oordeel: 
onvoldoende, 
verwijzingen evt. 
bruikbaar? 
 
Plan: alle 
risicofactoren zelf 
zoeken voor 
enkelletsels alleen.  
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Auteur,  
Jaartal 
 

Mate van 
bewijs 

Studie type Populatie Inclusiecriteria Resultaat Opmerkingen 
 

Rol van morfologie van de voet eveneens 
onduidelijk.  
Conclusie auteurs; Voor enkelletsels is het 
risico hoger bij basketbal op een hoger niveau. 
Enige indicatie dat braces of tapen het risico op 
enkelletsel verlaagt. Laxiteit lijkt geen 
risicofactor te zijn.  
 

Morrison,  
2007 
 

C Niet-Systematische 
review 

Zowel cadavers 
als in vivo studies 

Onderzoeken naar 
de rol van statische 
en dynamische 
kenmerken van de 
voet bij het ontstaan 
van lateraal 
enkelletsel of 
chronische 
instabiliteit van de 
enkel.  
 

Risicofactoren achtervoet; 
Hypermobiliteit subtalare gewricht 
Vrouwen met een toegenomen ‘calcaneal 
eversion range of motion’ 
Risicofactoren midden en voorvoet; 
Voetafwijkingen (zoals pes cavus of pes 
planus) lijken geen risicofactor zijn voor lateraal 
enkelletsel. 
 
Lage mediale voetboog.  
Toegenomen extensie in het 
metatarsophalangeale gewricht. 
Toegenomen breedte en lengte van de voet. 
Hogere BMI; 
Looppatroon;  
Hogere druk op laterale zijde voet tijdens 
voetafzet. 
 

Vraagstelling: goed 
Zoekactie: goed 
Selectie: niet te 
beoordelen 
Kwaliteit: redelijk 
Beschrijving data-
extractie: niet te 
beoordelen  
Kenmerken 
oorspronkelijke 
onderzoeken: goed 
Meta-analyse correct: 
weinig info 
 
Algemeen oordeel: 
onvoldoende tot 
twijfelachtig 

Noronha,  
2009 
 
 

B Systematische 
review 

Atleten, militairen, 
patienten, 
studenten 

Longitudinale 
onderzoeken over 
het eerste of recidief 
lateraal enkelletsel 
bij pat >15 jr, waarbij 

7624 OZ, 21 geïncludeerd; 9 onduidelijk of het 
mediale of laterale letsels betrof. In 7 OZ 
duidelijk dat het om lateraal bandletsel ging.  
Bewegingsuitslag als RF, 13 OZ 
1 OZ; significant grotere bewegingsuitslag voor 

Vraagstelling:  
Zoekactie: Goed 
Selectie: Goed 
Kwaliteit: Goed 
Beschrijving data-
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Auteur,  
Jaartal 
 

Mate van 
bewijs 

Studie type Populatie Inclusiecriteria Resultaat Opmerkingen 
 

gekeken is naar 
bewegingsuitslagen, 
kracht, 
propriocepsis of 
‘postural sway’. 
 

subtalaire eversie. 
1 OZ; personen met inflexibele enkels 5X zo 
groot risico op bandletsel als pers met een 
gemiddelde flexibiliteit.  
1OZ; het risico op bandletsel 3% toenam per 
graad toename in de bewegingsuitslagen van 
het metatarsophalangeale gewricht.  
 
Kracht als RF, 10 OZ; 5 niet gebruikt om VW te 
voorspellen.  
1 OZ; een significant verhoogd eversie/inversie 
kracht ratio.  
1OZ; sterkere dorsiflexoren in de geblesseerde 
groep bij vrouwelijke studenten, maar dit effect 
was omgekeerd bij mannelijke studenten.  
 
Propriocepsis als RF, 4 OZ  
1 OZ betere positiezin voor de ongeblesseerde 
groep. Patiënten met 2 standaarddeviaties 
meer fouten bij het voelen van passieve 
inversiepositie van de enkel zouden 2,3 keer 
meer risico hebben dan patiënten met een 
gemiddelde positiezin.  
 
Postural sway (schommelen) als RF; 7 OZ 
 2 OZ; geen verschil.  
1 OZ; pers met hoge drukniveaus buiten het 
centrum een groter risico hadden op 
enkelletsel.  
1 OZ; berekende dat de LR voor bandletsel 
voor patiënten met abnormale postural sway; 

extractie: Goed   
Kenmerken 
oorspronkelijke 
onderzoeken: 
Kwalitatief matig-
goede onderzoeken 
Meta-analyse correct: 
goed 
 
Algemeen oordeel: 
Goede bruikbare 
review 
Grootte 
geïncludeerde studies 
varieert tussen 42 en 
1093. 
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Auteur,  
Jaartal 
 

Mate van 
bewijs 

Studie type Populatie Inclusiecriteria Resultaat Opmerkingen 
 

3.2, in de controlegroep was dit 0.57.  
1 OZ;  afwijking van 2 SD op de balanstest 45% 
hoger risico gaf op bandletsel.  
1 OZ vond dat de LR voor pat met abnormale 
balans: 2.5 Voor pat met een normale balans: 
0.46.  
 
Conclusie: Methodologisch goede onderzoeken 
naar intrinsieke risicofactoren voor lateraal 
enkelletsel zijn schaars. Gevonden 
risicofactoren zijn een verminderde dorsiflexie, 
verminderde ‘postural 
sway’(houdingscontrole/stabiliteit) en misschien 
propriocepsis 
 

 

   
Conceptrichtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel, 2010 91 



 
Intrinsieke factoren 
Auteur,  
jaartal 

Mate van 
bewijs 

Studietype, 
populatiekenmerken, 
behandel- en controlegroep 

Resultaten Conclusie Opmerkingen 

Willems,  
2005 

B Prospectief OZ 
N= 241 mannelijke studenten 
LO geëvalueerd op intrinsieke 
risicofactoren, 1-3 jr vervolgd 
Gem 18,3 jr (17-28 jr) 

44/241 (18%) inversieletsel 
108 geen letsel onderste extremiteit 
59% dominante been 
21 (44%) 
Geen verschil in anthropometrie. 
Significant verschil in flamingo balanstest, lagere 
loopsnelheid, verminderd cardiovasculair 
vermogen, verminderde concentrische dorsiflexie 
van de enkel of de knie. Verminderde directionele 
controle. Verminderde reactietijd m. tib.anterio en 
de gastrocnemius.  

Het risico op lateraal enkelletsel 
wordt bepaald door hiervoor 
genoemde feiten.  

Opgenomen in 
review Noronha 

Hrysomallis, 
2006 
 

B Prospectief  
N=210 voetballers in Astralië 
gedurende 1 seizoen.  
Balanstest 

Score balanstest (uitslag van druk van de voet 
gemeten in mediolaterale richting); gem 51 mm (36-
72) 
17 (8%) kniebandletsel 
21 (10%) enkelbandletsel 
Significant meer enkelletsel in groep met slechte 
score en hogere lichaamslengte>53 mm 

Een matige balans bleek een 
risicofactor voor enkelbandletsel 

Beperkingen 
Kleine groepen, 
hoe gevalideerd 
is die balanstest? 
Gekeken naar 
injury rate per 
1000 uur 
(vreemde maat). 

Michelson, 
2002 

B Prospectief.  
Doel onderzoeken relatie 
tussen voet morfologie en 
letsel van de onderste 
extremiteit. 
N=196, 143 man, 53 vrouw.  
Pes planus werd gemeten 
dmv mediaal middenvoet 
contact gebied 
 

83 contactsport, 113 niet. 143 pers 277 episodes 
met letsel van de onderste extremiteit; 92 episodes 
met enkelletsel. 
56  
Prevalentie pes planes onder pat met enkelletsel; 
14,1%. Prevalentie pes planes zonder enkelletsel; 
17,9%  

Er is geen relatie tussen pes 
planus en het ontwikkelen van 
enkeldistorsies 

Meeste 
onderzoeken 
gebruiken 
andere definitie 
van pes planus 
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Auteur,  
jaartal 

Mate van 
bewijs 

Studietype, 
populatiekenmerken, 
behandel- en controlegroep 

Resultaten Conclusie Opmerkingen 

Hosea,   
2000 

B Prospectief 
95 hoge 
scholen/universiteiten in New 
Jersey met mannelijke en 
vrouwelijke basketbalteam.  
N=11780 atleten; 4940 vrouw, 
6840 man. 1052 enkelletsels 
 

494 enkelletsels bij vrouwen, 558 bij mannen; 72% 
graad I.  
Risico op enkelletsels significant groter voor 
vrouwen, mn voor graad 1 

Vrouwen 25% groter risico op 
graad 1 enkelletsel, geen 
significant verschil in risico voor 
graad II en III, enkelfracturen of 
syndesmose letsels.  

Meer mannen 
 
Opgenomen in 
review Murphy 

Wang,  
2006 

B Prospectief cohort 
Doel: risicofactoren 
analyseren voor het 
voorspellen van enkelletsels 
bij mannen die ‘high school’ 
basketbal spelen.  
Blok randomisatie 
N=42, lft 16,5 +/- 1,1 jr 
Metingen vooraf: 
Isokinetische kracht enkel, 
postural sway, goniometrie 
enkel 

18 enkelletsels gedurende het speelseizoen 
 
Hoge variatie in ‘postural sway’bij staan op 1 been 
bleek voorspellend voor enkelletsels; significant 
verschil in bew mediolaterale richting, p=<0.001 

Verminderde stabiliteit van de 
enkel predisponeert tot het 
oplopen van enkelletsel.  
 
 

Echter, kleine 
groepen. 

Hiller, 
2008 

B Prospectief cohort 
Geen exclusiecriteria 
Doel: 
N=115 dansers (94 vrouw, 21 
man), gem lft 14,2 jr +/- 1,8 jr. 
55 enkelletsel in VG 

38 letsels bij 33 dansers;  
Enige significante predisponerende factor was 
eerder bandletsel van de contralaterale enkel; 
positief voorspellende waarde van 2.01, negatief; 
0.45 

Een lateraal enkelbandletsel in de 
voorgeschiedenis is geassocieerd 
met een verhoogd risico op 
enkelbandletsel in de toekomst.  

Nadeel; geen 
exclusiecriteria, 
zowel mannen 
als vrouwen, 
geldt mn voor 
dansers. 
Mij wat 
onduidelijk hoe 
ze tot deze 
conclusie 
gekomen zijn; 
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Auteur,  
jaartal 

Mate van 
bewijs 

Studietype, 
populatiekenmerken, 
behandel- en controlegroep 

Resultaten Conclusie Opmerkingen 

meet groep en 
valideringsgroep 
 

Eren, 
2009 

B Prospectief, case control 
(geen cohort, patiënten met 
problemen geïncludeerd). 
61 patiënten met enkelletsel, 
gem lft 31,8 jr (16-69), 35 
vrouw. 
 101 gezonde patiënten  in de 
controlegroep, gem lft 29 jr, 
58 vrouw 
 

Gemiddelde malleolaire index patiënten: was 11.5 
graden (-6 tot +39) 
Controle groep +5.85 gr (-8 tot +16) 
Statistisch significant verschil in de malleolair 
eindes tussen patiënten en controle groep. Slechte 
correlatie tussen malleolaire index en aantal letsels. 

Bij patiënten met enkelletsel wordt 
vaker een ‘posteriorly positioned 
fibula’ gezien. Mogelijk dat dit een 
risico factor is.  

Controle groep 
veel groter dan 
patiënten groep. 
In 
patiëntengroep 
grote variatie.  
Wat voor soort 
patiënten? 
Exclusiecriteria 
onduidelijk.  

Schulz, 
2004 

B Prospectief cohort 
Doel; beschrijven incidentie 
van letsels bij cheerleaders 
Van 1996-1999 ‘high school’ 
atleten gevolgd.  
 

N=1675 atleten; 115 letsels onder cheerleaders in 3 
jr. 
Met name enkelletsels, 263=23,6% 

 Lijkt me weinig 
bruikbaar; over 
aantal en soort 
letsels bij 
cheerleaders.  

Beynnon, 
2001 

B Prospectief cohort 
Doel: prospectief onderzoek 
naar risicofactoren voor 
inversie bandletsel van de 
enkel 
118 atleten (voetbal, lacrosse, 
veldhockey) tussen 18 en 23 
jr oud 

13 enkelletsels onder vrouwen, 7 letsels onder 
mannen. 
Onder vrouwen enkelletsels gerelateerd aan 
toegenomen calcaneale eversie en toegenomen 
tibiale varum en bij mannen met toegenomen talar 
tilt (test voor laxiteit) 

Risicofactoren tussen mannen en 
vrouwen lijken te verschillen 

Zeer kleine 
groepen 
 
Opgenomen in 
review Noronha 
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Extrinsieke factoren 
Auteur,  
jaartal 

Mate 
van 
bewijs 

Studietype , populatiekenmerken, 
behandel- en controlegroep 

Resultaten Conclusie Opmerkingen 

Steffen, 
2007 

B Prospectief cohort 
Doel: Risico op letsel op kunstgras 
in vergelijking met natuurlijk gras. 
N=2020 vrouwelijke spelers van 109 
voetbalteams, lft gem 15,4 jr. 

421 spelers met 526 letsels.  
Acute letsels, m.n. enkel 
(n=154=34%), hiervan was 64% 
contactletsel. 
Geen verschil tussen gras/kunst wat 
betreft acute letsels. Meer 
enkelletsels op kunstgras dan op 
gras (RR1.5, p=0.06) 
 

Er is geen duidelijk verschil in het ontstaan 
van sportletsels bij jonge vrouwelijke 
voetballers bij spelen op kunst of op 
natuurlijk gras.  

 

Ekstrand,  
2006 

B Prospectief cohort 
Mannelijke top voetballers, n=290 
van 10 topclubs en 202 zweedse 
spelers in de controle groep 

775 letsels, 59% traumatisch, 41% 
overbelasting. 
Incidentie sportletsels verschilde niet 
tussen kunst of gewoon gras. Risico 
op enkelletsel bleek verhoogd bij 
wedstrijden op kunstgras (n=35) tov 
gras (n=16), RR 1.81, p<0.05 
 

Er is geen bewijs dat voetballen op 
kunstgras leidt tot meer sportletsel. Wat 
betreft enkelletsels lijkt het risico wel groter. 
 

Echter lage 
incidentie, alleen 
significant in 
wedstrijden. 

Kofotollis,  
2007 

B Prospectief cohort 
N=312, amateurvoetballers 

208 enkelletsels, 139 bandletsels. 
80,6% contactletsels vnl bij 
verdedigers.  
61,1% aan het einde van de 
speelhelft.  
Hogere incidentie in de eerste 2 mnd 
van het seizoen en in dominante 
been 
VG met enkelletsel bleek 
voorspellend 
 

Risicofactoren voor enkelletsels onder  
voetballers: VG met enkelletsel, dominante 
been, bepaalde spelsituaties/speelpositie, 
duur en intensiteit van competitie  

Diagnose door 
verschillende 
dokters gedaan, 
geen toezicht op.  

Andersen,  
2004 

C Prospectief 
Doel; beschrijven van de 

Minder dan de helft van de letsels 
stond op video. Typische patronen 

Conclusie cf resultaten  
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Auteur,  
jaartal 

Mate 
van 
bewijs 

Studietype , populatiekenmerken, 
behandel- en controlegroep 

Resultaten Conclusie Opmerkingen 

karakteristieken van letsels/risico’s 
tijdens voetbalwedstrijden dmv 
video analyse 
425 incidenten, 121 acute 
incidenten 

waren moeilijk te onderkennen. 
Letsels mn bij; aanvallers, 
middefensie, slachtoffer met 
aandacht niet bij opponent 

Orchard,  
2003 

B/C Prospectief 
5910 nationale voetbalteams 
bestudeerd om de associatie tussen 
knie en enkelletsels, speelterrein en 
weercondities te determineren.  

Risico op enkelletsel lager op 
natuurlijk gras dan op kunstgras RR 
0.69.  
Koud weer was geassocieerd met 
een lager risico op enkelletsels RR 
0.68, knieletsel 0.60 of voorste 
kruisband RR 0.5 

Koud weer is geassocieerd met een lager 
risico op knie- of enkelletsel bij 
outdoorvoetbal. Minder enkelletsels bij 
wedstrijden gespeeld op gras.  
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Hoofdstuk 3 Prognostische factoren 
Auteur, 
jaartal 

Mate 
van 
bewijs 

Studietype  Populatiekenmerken Interventie Controle Follow-up Uitkomstmaten Resultaten 

van Rijn, 
2007 

A1 Systematische 
review 

Onderzoeken over het 
natuurlijk beloop van 
acute enkelletsels 

N=31 onderzoeken, 
waarvan 24 van 
hoge kwaliteit 
27 prospectieve 
onderzoeken 

NVT  Vraagstelling adequaat? 
Zoekactie adequaat; 
Goed 
Selectie adequaat; Goed
Kwaliteit adequaat; 
Goed 
Beschrijving data-
extractie: Goed   
Kenmerken 
oorspronkelijke 
onderzoeken: Kwalitatief 
matig-goede 
onderzoeken 
Meta-analyse correct: 
goed 
 
Algemeen oordeel; 
Goede bruikbare review 
 

Pijnklachten; 
18 OZ, wv in 7 
OZ pijn in 2 
wk 
verdwenen. In 
6  OZ 5-33% 
meer dan 1 
jaar pijn. 
Recidieven; 
15 OZ, in 2 
wk-96 mnd; 3-
34% 
Subjectieve 
instabiliteit; 14 
OZ; 0-33% in 
OZ hoge 
kwaliteit, 7-
53% in OZ 
lage kwaliteit 
Subjectief 
herstel 
5 OZ; 2 wk-
36,2 mnd in 
36-85% 
Prognostische 
factoren; 1 OZ 
vond sporten 
op hoog 
niveau 
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Auteur, 
jaartal 

Mate 
van 
bewijs 

Studietype  Populatiekenmerken Interventie Controle Follow-up Uitkomstmaten Resultaten 

Hubbard, 
2008 

B Gecontroleerde 
studie 

16 Patienten met 
unilaterale CAI, 8 
mannen, 8 vrouwen, 
gem lft 23. 16 pat 
zonder CAI, 8 mannen, 
8 vrouwen, gem lft 21,6 
jr.  
Incl; meer dan 1 
unilateraal 
enkelbandletsel in VG, 
‘giving way’, instabiliteit 
of verminderde functie 
Excl; acuut 
enkelbandlestsel 6 wk 
voorafgaande aan de 
studie, OK/fractuur 
benen, bandletsel 
contralaterale been 

16 patiënten met 
chronische 
enkelinstabiliteit 

16 
patiënten 
zonder 
chronische 
enkelinsta-
biliteit 

NVT          Verplaatsing enkel naar 
anterior en inversie 
rotatie 

Significante  
anterieure 
verplaatsing 
(13,4+/- 
1.9mm tov 
11.8 +/- 
.85mm) en 
grotere 
inversie rotatie 
(34,5 gr +/- 
2.9 gr, tov 
32,3 +/- 1.8gr) 
in groep 
patiënten met 
CAI tov 
patiënten 
zonder CAI.  
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Hoofdstuk 5 Diagnostiek 
Auteur, 
Jaartal 
 

Mate van 
bewijs 

Studietype Populatie Interventie Resultaat Conclusie Opmerkingen 

Van Dijk, 
1996 

 Prospectief 160 patienten met 
inversietrauma van de 
enkel, 18-40 jr, op SEH, 
1988-190 binnen 2 dg 
na trauma.  

LO  (zwelling, 
hematoom, lokale 
drukpijn, voorste 
schuifladetest) + 
artrografie; na 5 dg 
LO + stressfoto+ 
echo.  
OK bij patiënten 
met positief 
arthrogram of 
positief LO na 5 dg.  

25 pat; arthrogram- & 
LO- 
6 pat; arthrogram-& 
LO+  
12 pat; arthrogram+ & 
LO- 
117 pat; arthrogram + 
& LO+ 
135 pat: OK, wv 122 
bandletsel 
 

LO,  5 dagen na het 
trauma leidt tot een 
hogere sensitiviteit en 
specificiteit dan direct 
na het trauma. 
Hematoom en drukpijn 
bij palpatie heeft een 
sensitiviteit van 90%. 
Combinatie van pijn, 
hematoom en voorste 
schuiflade heeft een 
sensitiviteit van 96% 

 

Lee  
2002 

 Niet-
systematische 
review 

  Beschrijving anatomie, 
LO, specifieke testen, 
beeldvorming, 
behandeling 
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Echo 
Auteur, 
Jaartal 
 

Mate van 
bewijs 

Studietype Populatie Interventie Resultaat Conclusie Opmerkingen 

Waitches, 
1998 

 Prospectief Doel; accuratesse van 
echo bij het detecteren 
van scheuren van de 
pezen van de peroneus, 
tibialis posterior en 
flexor digitorum longus. 
N=33 pat met 
verdenking peesletsel 

Echo 
Controle d.m.v. 
OK 

68 pezen, wv 54 naar 
OK. 20 peesrupturen 
op zowel echo als OK, 
34 intact. 4 pezen op 
echo ruptuur; normaal 
bij OK. 
30 pezen op echo 
geen ruptuur.  
Sensitiviteit echo; 
100%, specificiteit 
88% 

Echo is een 
accurate en 
sensitive manier om 
rupturen van de 
peroneus, PT en 
FDL pees te 
diagnosticeren.  
Beperkingen echo; 
afh van echografist.  
Direct maken of na 
2-3 wk? 

Gaat niet over 
bandletsel ontstaan 
door inversieletsel. 

Guillodo, 
2007 

  110 pat van 18-55 jr. 
met matig tot ernstig 
enkelletsel <48 uur, 83 
man, gem 24,2 jr.  
 
 

Indien op echo 
talocrurale 
effusie: MRI 

40 pat met talocrurale 
effusie op echo; 
hiervan 39 op MRI 
schade lig talofibulare 
anterior. In 5 (12,8%) 
ook schade 
calcaneofibulare 
ligament en in 14 
(35%) 
kraakbeenschade.  

Talocrurale effusie 
gediagnosticeerd 
middels echo kan 
patiënten met 
ernstig enkelletsel 
herkennen.  

Eigenlijk had 
iedereen een MRI 
gemoeten. Hoe 
haalbaar is een echo 
bij al dit soort 
patiënten? 
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MRI 
Auteur,  
Jaartal 
 

Mate van 
bewijs 

Studie type Populatie Interventie Resultaat Conclusie Opmerkingen 

Breitenseher, 
1997 

 Prospectief 
gerandomiseerd 
onderzoek 

60 sportieve pat (33 
man, 27 vrouw), 18-45 
jr met een 1e inversie 
trauma <7 dg. 15 pat > 
15gr ‘talar tilt’; OK 
 

Stress foto en een 
MRI 

Sensitiviteit MRI 
voor rupturen; 74%, 
specificiteit 100%.  
Er was weinig 
overeenkomst 
tussen stressfoto 
en MRI.  

Conclusie van de 
auteurs; diagnose 
lateraal enkelband 
letsel is gebaseerd 
op de anamnese en 
LO. 
Röntgenonderzoek 
dient ter exclusie 
van een fractuur of 
een ruptuur van de 
syndesmose. MRI 
is bruikbaar om 
lateraal 
enkelbandletsel in 
beeld te brengen. 
Een stressfoto 
onder en overschat 
de ernst van het 
bandletsel, m.n. bij 
een talar tilt tussen 
6 en 14 graden. 
 

Kleine groep 

Nikken, 
2004 

 Diagnostisch 
onderzoek, 
Prospectief, 
RCT 

197 met recent 
enkeltrauma (92 
vrouw, 105 man); 2 
groepen: Radiografie 
Radiografie + MRI 

Röntgenonderzoek 
MRI 

107 mannen (gem 
37,8 jr), 95 vrouwen 
(gem 30,8 jr) 
4 fracturen: OK 
40x gips; 27 
fracturen, 13 
lateraal bandletsel. 
MRI miste 5 

Een beperkt MRI 
onderzoek bij pat 
met acuut 
enkelletsels heeft 
een voorspellende 
waarde om pat te 
identificeren die 
aanvullende 

Gaat over het 
verband tussen 
aanvullende 
diagnostiek en type 
behandeling; lijkt 
weinig bruikbaar 
voor diagnostiek.  

   
Conceptrichtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel, 2010 101 



Auteur,  
Jaartal 
 

Mate van 
bewijs 

Studie type Populatie Interventie Resultaat Conclusie Opmerkingen 

fracturen die wel 
zichtbaar waren op 
X.  
49x soft cast; 
lateraal bandletsel 
14x combi met FT 
16x FT 
Zowel X als MRI 
significante 
voorspellers voor 
beh; enkel een 
positief resultaat 
had een 
voorspellende 
waarde. Een 
negatief resultaat 
had geen negatief 
voorspellende 
waarde voor 
behandeling. 

behandeling nodig 
hebben. 
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Artrografie 
Auteur,  
Jaartal 
 

Mate van 
bewijs 

Studie type Populatie Interventie Resultaat Conclusie Opmerkingen 

Van Dijk, 
1998 

 Prospectief, 
RCT 

N=160 pat, 18-40 jr., 
SEH AMC, met acuut 
lateraal enkelletsel <48 
uur. 

Iedereen kreeg een 
artrogram; 
beoordeeld door 2 
onafhankelijke 
radiologen. Na 5 dg 
LO. 
Bij verdenking 
ruptuur op artrogram 
of bij LO na 5  dg: 
OK 

Prevalentie 
enkelbandruptuur 
was 76% 
160 pat OK; 116 
man, 44 vrouw, gem 
27,3 jr oud. 25 
negatief arthrogram 
en negatief LO.  
Bij 122 van de 135 
pat bleek bij OK 
bandletsel. 
Sensitiviteit & 
specificiteit van 
arthrogram was resp: 
97% en 71% 

Specificiteit en 
sensitiviteit van 
artrografie van de 
enkel is 71 en 96%.  

 

Cerezal, 
2008 

 NSR   Uitleg directe en 
indirecte techniek, 
indicaties van MR 
arthrografie 

MR artrografie kan 
een bijdrage leveren 
aan de diagnostiek  
van enkelletsels, 
waarbij intra-
articulaire pathologie 
wordt vermoed. 
Dit zou met weinig 
complicaties gepaard 
gaan. 

Verwijzingen 
bruikbaar? 

Helgason,  
1998 
 

 NSR     Recentste NSR 
gebruiken? 
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Hoofdstuk 9 Enkelletsel en arbeid  
Auteur,  
jaartal 

Mate 
van 
bewijs

Studietype Populatie Interventie 
 

Controle  Uitkomstmaten Resultaten 

Abibi, 
2002 

C Beschrijvend 
onderzoek met 
hier en daar 
ondersteuning 
van de 
literatuur 

werknemers   werkhervatting Werkhervattingsschema: 
Graad 1: 2 weken bij licht werk en 3-4 
weken naar volledig werk afhankelijk 
van taakeisen 
Graad 2: 3-4 weken bij licht werk en 6 
weken afhankelijk van de taakeisen 
Graad 3: 4-6 weken afhankelijk van 
het resultaat van fysiotherapie en de 
taakeisen 

Kunkel, 
2002 

C Beschrijvend 
onderzoek na 
literatuursearch 
over de  
strategie bij 
werkhervatting 

werknemers   werkhervatting werkhervattingsstrategie: 
- snelle interventie met een diagnose   
en actief  behandelplan 
- Vroegtijdig overleg en plannen van  
werkhervatting 
-  Actieve reintegratie in combinatie 
met aangepaste werkzaamheden 
-  Communicatie met het 
behandelteam, speciaal met de case-
manager om het beste resultaat te 
realiseren. 
Niet gespecificeerd voor voet en 
enkel klachten 
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Auteur,  
jaartal 

Mate 
van 
bewijs

Studietype Populatie Interventie 
 

Controle  Uitkomstmaten Resultaten 

Kerkhoffs, 
2009 

B Review 
Cochrane 
collaboration 

Patiënten/werknemers   werkhervatting Vergelijking 6 soorten van 
behandeling: 
I) Elastische bandage versus tape: 
geen significant verschil in terugkeer 
naar werk. 
II) Elastische bandage versus semi-
rigide enkel steun: een semi-rigide 
enkel steun resulteerde in een 
snellere terugkeer naar werk 
vergeleken met een elastisch 
bandage (4,24 dagen; 95% CI 2.42 
tot 6.06 dagen). Gevonden in twee 
multiple trials met gepoolde data 
III) Elastische bandage versus lace-
up enkel steun: geen significant 
verschil in terugkeer naar werk. 
IV) Tape versus semi-rigide 
enkelsteun: geen significant verschil 
in terugkeer naar werk 
V)Tape versus lace-up enkel steun:  
geen significant verschil in terugkeer 
naar werk 
VI) Semi-rigide enkel steun versus 
lace-up enkel steun: geen significant 
verschil in terugkeer naar werk 
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Auteur,  
jaartal 

Mate 
van 
bewijs

Studietype Populatie Interventie 
 

Controle  Uitkomstmaten Resultaten 

National 
Guideline 
Clearinghouse
2008 

D Guideline 
Ankle & Foot 
(acute & 
chronic) 
 

werknemers   Official 
disability 
guidelines 
(ODG) return-
to-work 
pathways 

Verstuiking/ verstuiking-fractuur 
en contusie *:  
Grade 1, enkel tape/soft cast, milde 
inversie: werkhervatting 1 dag 
Graad 2-3, enkel tape/soft cast, 
ernstige inversie: zittend werk, 
aangepast werk (10 dagen krukken): 
werkhervatting 4 tot 5 dagen. 
Indien: enkel tape/soft cast, ernstige 
inversie, handmatig, staande werk: 
duur werkhervatting 21 dagen 
Indien: herstel achillespees, zitend 
werk/aangepast werk: werkhervatting 
10 dagen 
Indien: herstel achillespees, zittend 
werk/staand werk, zonder 
gipsbehandeling: werkhervatting 49 
tot 63 dagen. 
Laceratie:  
- Minimaal: 0 dagen 
- Ernstig, kantoorwerk/aangepast 
werk: 3 dagen 
- Ernstig, handmatig werk: 8 dagen 
- Ernstig, zwaar handmatig werk: 14 
dagen 
- Pees herstel, kantoorwerk/ 
aangepast werk:  14 dagen 
- Pees herstel, handmatig werk: 91 
dagen. 
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Auteur,  
jaartal 

Mate 
van 
bewijs

Studietype Populatie Interventie 
 

Controle  Uitkomstmaten Resultaten 

Van Os et al. 
2005 

B 
 
 
 

Systematic 
review 
Reinhardt en 
Tiedeman et al 
1999 
Oostendorp 
1987 

Atleten, sporters, 
recruten 
met acuut 
inversietrauma 

Gesuperviseerde 
oefentherapie 
1. n= 47 
2. n=12 

Conservatieve 
therapie 
1. n=33 
2. n=12 

werkhervatting Werkhervatting: 
 
1. Gesuperviseerde oefentherapie 
groep 5.7 ± 3.1 dag. Controle groep: 
8.7 ± 3.1 dag 
2. Gesuperviseerde oefentherapie 
groep: 10 dagen en controle groep 10 
dagen  

 
 

* Glossary  
• Graad 1: Definitie van verstuiking/gradering ernst verreking: in het algemeen is een graad I of een milde verstuiking/verrekking  
• veroorzaakt door over een overrekking of lichte verscheuring van het ligament/spier/pees zonder stabiliteit, en een persoon met een milde verstuiking ervaart vaak 
minimale pijn, zwelling en bijna geen of enige vermindering van functonieel vermogen. Ofschoon de geblesseerde spier gevoelig en pijnlijk is, is de kracht niet 
verminderd. 
• Graad 2: Een graad 2 verstuiking of verrekking wordt veroorzaakt door een incomplete scheur van het ligament/spier/pees en wordt gekarakteriseerd door een 
kneuzing, gemiddelde pijn en zwelling. 
• Graad 3: bij een graad 3 verstuiking/verrekking is sprake van een complete scheur of ruptuur van een ligament/spier/pees.  
Een verstuiking betekent dat er een verrekking en of een scheur in een ligament (een band van fibrogeen weefsel dat twee of meer botstructuren van een gewricht 
verbindt) aanwezig is. Een verrekking is een letsel dat of letsel is aan een spier of aan een pees (dit is een fibrogene streng van weefsel dat een spier verbindt met het 
bot). (Hannafin, Kitaoka & Panagis, 2004). 
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Hoofdstuk 10 Preventie 
Tabel 1: Systematische reviews oefentherapie 
Auteur Mate 

van 
bewijs

Studietype Populatie Interventie Uitkomstmaat RR [95 % CI] Effect Opmerkingen 

Bleakley, 
2008 

B Systematische 
review 
Holme (1999) 
Wester (1996) 

Acuut letsel 
Diverse patiënten 
(n=92) 
Diverse patiënten 
(n=48) 

Oefentherapie vs.control Recidiefletsels  +  

Loudon, 
2008 

B Systematische  
review 
Clark (2005) 
Hale (2007) 
Hoiness (2003) 
Rozzi (1999) 

Recidiverend letsel 
Diverse patiënten 
(n=10) 
Diverse patiënten (n-
48) 
Diverse patiënten 
(n=19) 
Diverse patiënten 
(n=25) 

Oefentherapie vs. control Giving-way  
(subjectieve 
stabiliteit) 

 +  

Snijders, 
2008 

B Narratieve review 
Van der Wees 
(2006) 
Van Os (2005) 
 

Acuut letsel Oefentherapie/fysiotherapie Recidiefletsels  + Gebaseerd op 
gepubliceerde 
reviews 

Stomp, 
2005 
 

B Systematische 
review 
Eils (2001) 
Holme (1999)  
Tropp (1985)  
Wester (1996)  

Acuut/ Recidiverend 
letsel 
Diverse patiënten 
(n=30) 
Diverse patiënten 
(n=92)  
Voetballers (n=439) 
Diverse patiënten 
(n=48) 
 

Proprioceptive training incl. 
wobble board  vs. control 
 

Recidiefletsels 
 

0.32 [0.18, 
0.59] 

+ 
 
 
 
 

 

 
108  Conceptrichtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel, 2010 



Auteur Mate 
van 
bewijs

Studietype Populatie Interventie Uitkomstmaat RR [95 % CI] Effect Opmerkingen 

Thacker, 
1999 

B Narratieve review 
Bahr (1997) 
Ekstrand (1983) 
Tropp (1985) 

Acuut / Recidiverend 
letsel 
Volleyballers (n=719) 
Voetballers (n=439) 
Voetballers (n=439) 

Oefenprogramma/oefentol Recidiefletsels  +  

Van Os, 
2005 

B Systematische 
review 
Holme (1999) 
Nilsson (1983) 
Reinhardt (1999) 
Wester (1996) 

Acuut letsel 
Diverse patiënten 
(n=92) 
Diverse patiënten 
(n=118) 
Soldaten (n=80) 
Diverse patiënten 
(n=48) 

Oefentherapie vs.control Recidiefletsels > 6mnd 
0.24 [0.06-
0.99] 
0.96 [0.42-
2.23] 
 
0.46 [0.42-
2.23] 

 
+ 
0 
 
0 

 

Van der 
Wees, 
2006 

B Systematische 
review 
Holme (1999)  
Wester (1996)  

Acuut letsel 
Diverse patiënten 
(n=92) 
Diverse patiënten 
(n=48) 

Oefentherapie vs. control 
 
 

Recidiefletsels 
 
 

0.37 [0.18, 
0.74] 

+ 
 
 

 

Van der 
Wees, 
2006 

B Systematische 
review 
Tropp (1985)  
Verhagen (2004) 
Stasinopoulos 
(2004) 
Tropp (1985) 

Recidiverend letsel 
Voetballers (n=439) 
Volleyballers (n=1127) 
Volleyballers (n=52) 
Voetballers (n=439) 

Oefentherapie vs. control 
 
 
Oefentherapie vs. brace 

Recidiefletsels 0.38 
[0.23,0.62] 
 
 
0.76 
[0.27,2.11] 

+ 
 
 
0 
 

 

Verhagen, 
2000 

B Systematische 
review 
Bahr (1997)  
Tropp (1985)  

Recidiverend letsel 
Volleyballers (n=719) 
Voetballers (n=439) 

 
Oefenprogramma (+ oefentol) 
vs. control 
Oefentol vs. usual care 

Recidiefletsels   
+ 
+ 
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Tabel 2: Voorlopige resultaten van een Cochrane review van Verhagen et al. naar het effect van oefentherapie  
De review richt zich op preventie van enkelletsels, zowel op nieuwe (primaire) letsels als op recidief letsels. Bij de uitkomstmaten is waar mogelijk onderscheid gemaakt 
tussen de totale groep (nieuw en recidief letsel), en zijn subgroepen gemaakt voor nieuw (primair) letsel en recidiefletsel.  
 
Auteur, 
jaar 

Mate 
van 
bewijs 

Studietype Populatie Interventie Uitkomstmaat RR [95 % CI] Effect Opmerkingen 

Bahr, 
1997 

B Prosp.coh
ort 

Volleyballers (n=719) Preventieprogram
ma 

Nieuw en 
Recidief 

 +  

Cumps, 
2007 

B CT Basketballers (n=54) Balanstraining Nieuw en 
Recidief 
Nieuw letsel 
Recidief letsel 

0.30 [0.11,0.84]
 
 

+ 
0 
0 

 

Emery, 
2005 

B RCT Sportende scholieren 
(n=127) 

Balanstraining Nieuw en 
Recidief 
Nieuw letsel 
Recidiefletsel 

0.14 [0.18,1.13]
 
0.13 [0.02-1.00]

0 
 
+ 

Eerder letsel ≤ 12 
mnd 

Emery, 
2007 

B RCT Basketballers (n=920) Balanstraining Nieuw en 
Recidief 
 

0.71 [0.45,1.13]
 

0 Geen (duidelijke) 
subgroep 
Eerder letsel ≤ 12 
mnd 

Engebretsen, 
2008 

B RCT Voetballers (n=508) Preventieprogram
ma 

Recidiefletsel 0.94 [0.77,1.13] 0 Eerder letsel ≤ 12 
mnd 

Holme, 
1999 

B RCT Diverse patiënten (n=92)  Revalidatieprogra
mma 

Recidiefletsel  + Revalidatie na acuut 
letsel 

Hupperets, 
2009 

B RCT Sporters (n=522) Balanstraining Recidiefletsel 0.63 [0.45,0.88] + Eerder letsel ≤ 2 mnd 

McGuine, 
2006 

B RCT Voetballers/basketballers 
(n=765) 

Balanstraining Nieuw en 
recidief 
Nieuw letsel 
Recidief letsel 

 + 
0 
? 

Geen (duidelijke) 
subgroep 
Eerder letsel ≤ 12 
mnd 
 

Olsen, 
2005 

B RCT Handballers (n=1837) Preventieprogram
ma 

Nieuw en 
Recidief 

0.63 [0.36,1.09] 0 Geen subgroep 

 
110  Conceptrichtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel, 2010 



Auteur, 
jaar 

Mate 
van 
bewijs 

Studietype Populatie Interventie Uitkomstmaat RR [95 % CI] Effect Opmerkingen 

Mohammadi, 
2007 

B RCT Voetballers (n=80) Oefentol Recidief letsel 0.13 [0.00,0.93] + Eerder letsel ≤ 12 
mnd 

Petersen, 
2005 

B CT Handballers (n-276) Oefentol Nieuw en 
Recidief 

 0 Geen subgroep 

Soderman, 
2000 

B RCT Voetballers (n=221) Oefentol Nieuw en 
Recidief 

 0 Geen subgroep  

Tropp, 
1985 

B RCT Voetballers (n=439) Oefentol Recidief letsel  +  

Verhagen, 
2004 

B CT Volleyballers (n=1127) Oefentol Nieuw en 
Recidief 
Nieuw letsel 
Recidief letsel 

0.5 [0.3,0.9] 
0.8 [0.3,2.2] 
0.4 [0.2,0.8] 

+ 
0 
+ 

Tijdsduur eerder letsel 
onbekend 
 

Wedderkopp, 
1999 

B RCT Handballers (n=237) Preventieprogram
ma 

Nieuw en 
Recidief 

OR: 4.8 
[1.9,11.7] 

+ Geen subgroep  
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Tabel 3: Preventieve effecten van een brace  
Auteur, 
jaar 

Mate 
van 
bewijs 

Studietype Populatie Interventie Uitkomstmaat RR [95% CI] Effect Opm. 

Handoll, 
2001 

B Systematische 
review 
Amoroso (1998) 
Barret (1993) 
Sitler (1994) 
Surve (1994) 
Tropp (1985) 

Parachute spr. 
(n=745) 
Basketballers (n=569)
Basketballers 
(n=1601) 
Voetballers (n=504) 
Voetballers (n=439) 

Brace 
Outside shoes brace 
Inflatable air chambers in 
shoes 
Semi-rigid brace 
Semi-rigid brace 
Semi-rigid brace 

(recidief)letsels 0.54 [0.40, 
0,69] 

+  

Handoll, 
2001 

B Systematische 
review 
(Barret, Sitler, 
Surve, Tropp) 

 Subgroep met en zonder 
eerder letsel 
Brace with previous sprain 
Brace with no previous sprain 

(recidief)letsels 0.33 [0.20, 
0.53] 
0.73 [0.52, 
1.03] 

 
+ 
0 

 

Stomp, 
2005 
  

B Systematische 
review 
Surve (1994) 
Tropp (1985) 

Voetballers (n=504) 
Voetballers (n=439) 

Brace  
Semi-rigid brace 
Semi-rigid brace 

(recidief)letsels 0.36 [0.22, 
0.59] 
 
 

+ 
 
 

 

Thacker, 
1999 

B Narratieve review 
Sitler (1994) 
Surve (1994) 
Tropp (1985) 

Basketballers 
(n=1601) 
Voetballers (n=504) 
Voetballers (n=439) 

Semi-rigid brace 
Semi-rigid brace 
Semi-rigid brace 

(recidief)letsels   
+ 
+ 
+ 

 

Verhagen,  
2000 

B Systematische 
review 
Amoroso (1998) 
Sitler (1994) 
Surve (1994) 
Tropp (1985) 

Parachute spr. 
(n=745) 
Basketballers 
(n=1601) 
Voetballers (n=504) 
Voetballers (n=439) 

Brace 
Outside shoes brace 
Semi-rigid brace 
Semi-rigid brace 
Semi-rigid brace 

(recidief)letsels    
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 
 
 

Mohammadi, 
2007 

B RCT Voetballers Semi-rigid brace Recidiefletsel 0.25 
[0.03,1.25] 

0  
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Tabel 4: Preventieve effecten van tape  
Auteur, 
Jaar 
 

Mate 
van 
bewijs

Studietype Populatie Interventie Uitkomstmaat OR [95% CI] Effect Opm. 

Verhagen, 
2000 

B Systematische 
review 
Garrick (1973) 
 

 
Basketballers 
(n=2544) 

 
Tape vs. Control 

 
(recidief)letsel
s 

  
+ 

 

Moiler, 
2006 
 

B CT Basketballers (n=125) Fibular tape (Mulligan) vs 
control 

Recidiefletsel 0.20 [.004,0.93] +  

 
 
 
Tabel 5: Evidentie gecombineerde/andere vergelijkingen  
Auteur, 
jaar 

Mate 
van 
bewijs

Studietype Populatie Interventie Uitkomstmaat RR [95% CI] Effect Opm. 

Kerkhoffs, 
2002 
 

B Systematische 
review 
Dettori (1994) 
Sommer (1993) 

Acuut enkelletsel 
 

Elastische bandage vs brace 
Tape vs brace 

Recidiefletsel 1.09 
[0.17,7.10] 
2.00 
[0.19,21.00] 

 
0 
0 

 

Thacker, 1999 B Narratieve review 
Rovere (1988) 
 

Footballers (297) Brace vs Tape 
 

(recidief)letsels   
+ 

Geen 
subgroep 

Verhagen, 
2000 

B Systematische 
review 
Rovere (1988) 

 
Footballers (n=297) 

 
Brace vs Tape 

(recidief)letsels 0.5 [0.42,0.85]  
+  

 

Mickel, 
2006 

B RCT Footballers (n=83) Semi-rigid brace vs Tape   0  
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Tabel 6: Effectiviteit van schoeisel op preventie van inversieletsels  
Auteur, 
jaar 

Mate 
van 
bewijs

Studietype Populatie Interventie Uitkomstmaat RR [95%CI] Effect Opm. 

Handoll, 
2001 

B Systematische 
review 
Barret (1993) 
 

Basketballers (n=569) Hoge vs lage schoenen 
 

(recidief)letsel   
0 

 

Thacker, 
1999 

B Narratieve review 
Barret (1993) 
Garrick (1973) 
 

Basketballers (n=569)
Basketballers 
(n=2544) 

Hoge vs lage schoenen 
Hoge vs lage schoenen 

(recidief)letsel   
0 
+ 

 

Verhagen, 
2000 

B Systematische 
review 
Garrick (1973) 
Rovere (1988) 
Barret (1993) 

Basketballers 
(n=2544) 
Footballers (n=297) 
Basketballers (n=569)

Hoge vs lage schoenen 
Hoge vs lage schoenen 
Hoge vs lage schoenen 

(recidief)letsel   
+ 
- 
0 

 
 
 

Curtis, 
2008 
 

B Prospectief cohort  Basketballers (n=230) Verende (cushioned) hiel vs 
Niet verende hiel 

Acute letsels  0  
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BIJLAGE 7: ZOEKSTRATEGIEËN 
 
 
Zoekstrategie uitgangsvraag hoofdstuk 4: Ottawa Ankle Rules 
Voor deze vraag werden door het CBO literatuursearches uitgevoerd in Medline, Embase en 
CINAHL (allen via interface OvidSP). De zoekstrategie in Medline is hieronder weergegeven. 
In de andere databases is deze zoekstrategie zo veel mogelijk gevolgd. 
 
P patiëntenpopulatie:  
P # zoektermen 

1 exp "Sprains and Strains"/ OR exp Joint Instability/ OR Rupture/ OR exp "Range of 
Motion, Articular"/ OR (ankle adj3 (contusion or injur$ or bruis$ or swell$ or sprain$ or 
strain$ or dislocat$ or inver$ or unstable or instab$ or subluxat$)).ti,ab. OR (ankle adj3 
ligament$).ti,ab. OR (lateral adj3 ligament$ adj3 (ruptur$ or injur$)).ti,ab. OR (lateral 
adj3 inver$).ti,ab. OR (inver$ adj3 (movement$ or mearsurement$)).ti,ab. 

2 exp Ankle Joint/ OR exp Lateral Ligament, Ankle/ OR exp Ankle/ OR ankle.ti,ab. 
3 1 AND 2 
4 (FAI or functional ankle instability).ti,ab. OR (CAI or chronic ankle instability).ti,ab. OR 

exp *Ankle Injuries/ra, cl, th, et, pa, ep, co, pp, rh, pc, di 

 

5 3 OR 4 
 
I interventie:  
I # zoektermen 
 1 (ottawa adj2 ankle adj5 rule$).tw. 
 
Limiteringen: 
op jaartal 1996 tot december 2008 
op taal Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse, Zweedse, Deense of Noorse taal 
op species geen artikelen uitsluitend over dieren 
op leeftijd geen artikelen over kinderen (0-18 jaar) 
op 
publicatietype 

geen brieven 

 
Resultaat: 
database bijgewerkt tot aantal treffers 
combinatie P AND I 
Medline 29-12-2008 69 
Embase week 52 2008 61 
CINAHL 12-12-2008 57 
 
Zoekstrategie uitgangsvragen hoofdstuk 6: effectiviteit verschillende behandelingen 
Voor deze vraag werden door het CBO literatuursearches uitgevoerd in Medline, Embase 
(beiden via interface OvidSP) en CINAHL (via interface Ebscohost). De zoekstrategie in 
Medline is hieronder weergegeven. In de andere databases is deze zoekstrategie zo veel 
mogelijk gevolgd. 
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P patiëntenpopulatie:  
P # zoektermen 

1 exp "Sprains and Strains"/ OR exp Joint Instability/ OR Rupture/ OR exp "Range of 
Motion, Articular"/ OR (ankle adj3 (contusion or injur$ or bruis$ or swell$ or sprain$ or 
strain$ or dislocat$ or inver$ or unstable or instab$ or subluxat$)).ti,ab. OR (ankle adj3 
ligament$).ti,ab. OR (lateral adj3 ligament$ adj3 (ruptur$ or injur$)).ti,ab. OR (lateral 
adj3 inver$).ti,ab. OR (inver$ adj3 (movement$ or mearsurement$)).ti,ab. 

2 exp Ankle Joint/ OR exp Lateral Ligament, Ankle/ OR exp Ankle/ OR ankle.ti,ab. 
3 1 AND 2 
4 (FAI or functional ankle instability).ti,ab. OR (CAI or chronic ankle instability).ti,ab.  

 

5 3 OR 4 
 
I interventie:  
I # zoektermen 
oefentherapie 1 exp Exercise Therapy/ OR exercise.ti,ab. 
spierkracht-
training 

1 (muscle adj6 strength).ti,ab. OR Resistance Training/ OR ((muscle or 
resistance) adj6 (train$ or exercise$ or program$)).ti,ab. 

ijs en 
compressie 

1 Cryotherapy/ OR (cryotherap$ or ice).ti,ab. OR compression.ti,ab. OR 
(cold adj3 therap$).ti,ab. 

manuele 
mobilisatie  

1 (manual adj3 mobili$).ti,ab. OR exp Musculoskeletal Manipulations/ OR 
(manual adj3 therap$).ti,ab. 

functionele 
therapie 
 

1 (ultrasound adj3 therap$).ti,ab. OR shortwave.ti,ab. OR Laser Therapy, 
Low-Level/ OR (laser adj3 therap$).ti,ab. OR electric stimulation therapy/ 
OR transcutaneous electric nerve stimulation/ OR (electric adj3 
therap$).ti,ab. 

proprioceptie 1 exp Proprioception/ OR propriocept$.ti,ab. OR Postural Balance/ OR 
((balance$ or imbalance$) adj6 (training or program)).ti,ab. OR 
coordination.ti,ab. 

 
S studietype:  
I # zoektermen 
sysrev 
 

1 meta analysis.pt. OR meta-anal*.af. OR metaanal*.af. OR (quantitativ* adj10 
review*).tw.  OR (quantitativ* adj10 overview*).tw. OR (systematic* adj10 
review*).tw. OR (systematic* adj10 overview*).tw. OR (methodologic* adj10 
review*).tw. OR (methodologic* adj10 overview*).tw. OR medline.tw. and review-
.pt. OR (pooled adj3 analy*).tw. 

rct 1 randomized-controlled-trial.pt. OR controlled-clinical-trial.pt. OR randomized 
controlled trial/ OR randomized controlled trials.tw. OR random-allocation.af. OR 
double-blind-method.af. OR single-blind-method.af. OR (random adj8 (selection? 
or sample?)).tw. 
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Limiteringen: 
op jaartal 2004 tot juni 2009 
op taal Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse, Zweedse, Deense of Noorse taal 
op species geen artikelen uitsluitend over dieren 
 
Resultaat: 
database bijgewerkt tot aantal treffers aantal treffers 
combinatie P AND I:oefentherapie combi AND S:sysrev combi AND S:rct 
Medline 10-7-2009 5 49 
Embase week 27 2009 5 52 
CINAHL 26-6-2009 0 75 
combinatie P AND I:spierkrachttraining combi AND S:sysrev combi AND S:rct 
Medline 10-7-2009 1 22 
Embase week 27 2009 1 32 
CINAHL 26-6-2009 0 41 
combinatie P AND I:ijs en compressie combi AND S:sysrev combi AND S:rct 
Medline 10-7-2009 0 18 
Embase week 27 2009 2 32 
CINAHL 26-6-2009 0 7 
combinatie P AND I:manuele mobilisatie  combi AND S:sysrev combi AND S:rct 
Medline 10-7-2009 2 37 
Embase week 27 2009 1 9 
CINAHL 26-6-2009 1 24 
combinatie P AND I:functionele therapie combi AND S:sysrev combi AND S:rct 
Medline 10-7-2009 0 11 
Embase week 27 2009 0 17 
CINAHL 26-6-2009 0 10 
combinatie P AND I:proprioceptie combi AND S:sysrev combi AND S:rct 
Medline 10-7-2009 6 63 
Embase week 27 2009 6 46 
CINAHL 26-6-2009 6 99 
 
Zoekstrategie uitgangsvraag hoofdstuk 8: Enkelletsel en arbeid (uitgevoerd door NVAB) 
Voor het beantwoorden van deze vraag is een literatuursearch verricht in PubMed met 
("work capacity" OR "work disability" OR "vocational rehabilitation" OR "occupational health" 
OR "sick leave" OR absenteeism OR "return to work" OR retirement OR "employment 
status" OR "work status") AND ankle injuries. Opbrengst 86 artikelen. De sensitieve 
zoekstrategie voor occupational health interventions van het Cochrane Occupational Health 
Field (zie www.cohf.fi) met AND ankle injuries, opbrengst 833 artikelen, bleek slechts voor 
een klein deel bruikbaar. De specifieke zoekstrategie voor occupational health interventions 
van het Cochrane Occupational Health Field (zie www.cohf.fi) met AND ankle injuries had als  
opbrengst 20 artikelen. 
Verder is nog gezocht naar EB-Guidelines in the National Guidelines Clearinghouse en in 
Guidelines Finder van de NHS. Ook hier en in de TRIPdatabase werd enkele publicaties 
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gevonden waaronder een enkele review. Alleen publicaties in Engels werden geaccepteerd. 
In totaal werden na beoordeling 62 artikelen geëvalueerd in deze literatuur search.  
 
Zoekstrategie uitgangsvraag hoofdstuk 10: voorkomen recidief 
Voor deze vraag werden door het CBO literatuursearches uitgevoerd in Medline, Embase en 
CINAHL (allen via interface OvidSP). De zoekstrategie in Medline is hieronder weergegeven. 
In de andere databases is deze zoekstrategie zo veel mogelijk gevolgd. 
 
P patiëntenpopulatie:  
P # zoektermen 

1 exp "Sprains and Strains"/ OR exp Joint Instability/ OR Rupture/ OR exp "Range of 
Motion, Articular"/ OR (ankle adj3 (contusion or injur$ or bruis$ or swell$ or sprain$ or 
strain$ or dislocat$ or inver$ or unstable or instab$ or subluxat$)).ti,ab. OR (ankle adj3 
ligament$).ti,ab. OR (lateral adj3 ligament$ adj3 (ruptur$ or injur$)).ti,ab. OR (lateral 
adj3 inver$).ti,ab. OR (inver$ adj3 (movement$ or mearsurement$)).ti,ab. 

2 exp Ankle Joint/ OR exp Lateral Ligament, Ankle/ OR exp Ankle/ OR ankle.ti,ab. 
3 1 AND 2 
4 (FAI or functional ankle instability).ti,ab. OR (CAI or chronic ankle instability).ti,ab. OR 

xp *Ankle Injuries/ra, cl, th, et, pa, ep, co, pp, rh, pc, di 
5 exp Athletic Injuries/rh, pc, co, cl, ep, th AND ankle.ti,ab. 

 

6 3 OR 4 OR 5 
 
I interventie:  
I # zoektermen 
  exp Bandages/ OR exp Braces/ OR exp Shoes/ OR exp Immobilization/ OR exp 

Orthotic Devices/ OR exp Exercise Therapy/  
 
O outcome:  
O # zoektermen 
 1 exp Recurrence/ 
 
S studietype:  
I # zoektermen 
sysrev 
 

1 meta analysis.pt. OR meta-anal*.af. OR metaanal*.af. OR (quantitativ* adj10 
review*).tw.  OR (quantitativ* adj10 overview*).tw. OR (systematic* adj10 
review*).tw. OR (systematic* adj10 overview*).tw. OR (methodologic* adj10 
review*).tw. OR (methodologic* adj10 overview*).tw. OR medline.tw. and review-
.pt. OR (pooled adj3 analy*).tw. 

rct 1 randomized-controlled-trial.pt. OR controlled-clinical-trial.pt. OR randomized 
controlled trial/ OR randomized controlled trials.tw. OR random-allocation.af. OR 
double-blind-method.af. OR single-blind-method.af. OR (random adj8 (selection? 
or sample?)).tw. 
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Limiteringen: 
op jaartal 1996 tot december 2008 
op taal Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse, Zweedse, Deense of Noorse taal 
op species geen artikelen uitsluitend over dieren 
 
Resultaat: 
database bijgewerkt tot aantal treffers 
combinatie P AND I AND S:sysrev 
Medline 29-12-2008 23 
Embase week 52 2008 24 
CINAHL 12-12-2008 28 
combinatie P AND I AND S:rct 
Embase week 52 2008 132 
CINAHL 12-12-2008 97 
combinatie P AND I AND O 
Medline 29-12-2008 42 
Embase week 52 2008 27 
CINAHL 12-12-2008 12 
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BIJLAGE 8: AFKORTINGEN 
 
 
ADL    :  Algemene dagelijkse levensverrichtingen 

AGREE-instrument :  Appraisal of Guidelines Research & Evaluation 

AIRE-instrument :  Appraisal of Indicators, Research and Evaluation 

DBC    :  Diagnose Behandel Combinatie 

DTF    :  Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie 

EBRO   : Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling 

EPD    :  Elektronisch patiëntendossier  

IGZ    :  Inspectie voor de Gezondheidszorg  

KKCZ   :  Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg 

MRI    :  Magnetic Resonance Imaging 

MT    :  Manuele Therapie 

NSAIDs  :  Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

NVAB   :  Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

OAR    :  Ottawa Ankle Rules  

ODG    :  Official Disability Guidelines 

RCT    :  Randomised Controlled Trial 

RICE    :  Rust, IJs, Compressie, Elevatie 

ROM    :  Range of motion 

SEH    :  Spoedeisende hulp 

SPO    :  Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie 

UKG    :  Ultra korte golf 

VAS    :  Visueel Analoge Schaal 

VSG    :  Vereniging voor Sportgeneeskunde  

WGBO   :  Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst   
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