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Wie ben ik?

• Sabrine van Oostrom
• Osteopaat D.O.-MRO
• Bedrijf Purus Osteopathie
• Werkzaam geweest als personal 

trainer en fysiotherapeut
• Holistisch het lichaam bekijken



Programma

• Uitleg meest voorkomende
hardloopblessures

• Uitleg oorzaak blessures
• Aan de hand van de spierketens

• Uitleg oorzaak meerdere en telkens
terugkerende blessures
• Aan de hand van 3 basisvoorwaarden



Meest voorkomende
hardloopblessures
Achillespeesklachten
Voetklachten

Fasciitis Plantaris
Hielspoor

Enkelklachten
Scheenbeenklachten
Knieklachten

Patella Tendinopathie
Illiotibialis frictie syndroom

Spierscheur 
Hamstrings 
Quadriceps

Piriformis syndroom



Achillespeesklachten



Voetklachten: fasciitis plantaris



Voetklachten: hielspoor



Enkelklachten



Scheenbeenklachten

• Shin splint, springschenen of 
scheenbeenvliesontsteking



Knieschijfklacht / patella 
tendinopathie



Lopersknie / tractus iliotibialis
frictie syndroom



Hamstring en Quadriceps



Piriformis syndroom



Oorzaken blessures?

• Belasting en belastbaarheid



Oorzaken blessures?

• 1: Hardlooptechniek
• 2: Probleem in het lichaam

aanwezig (gewricht / spier)
• Blessure aan 1 kant van het lichaam

• 3: Systemische / psychische
belasting / belasting en
belastbaarheid niet in orde
• Blessures m.n. beiderzijds aanwezig
• Blessures op meerdere plekken in het 

lichaam



Techniek

• Wat heb je nodig voor een goede 
techniek?
• Goed schoeisel
• BSG vrij in het bewegen, in dorsaalflexie
• Test: voeten plat op de grond en aziatisch

hurken/knieen naar voren
• OSG vrij in het bewegen m.n. pronatie,
• Test: binnenkant voet lopen

• Stabiliteit in het bekken (core)



Stabiliteit romp
Hoe beter de “core” werkt hoe beter 

de spierketens functioneren



Probleem in het lichaam
aanwezig.



Probleem in het lichaam
aanwezig.



Systemische belasting
• Als iemand continue terugkerende klachten

heeft is de oplossing niet simpel
• Om iemand van zijn klachten af te kunnen

helpen is de BASIS eerst nodig

• De basis:
• 1: Slaap 7-8uur p.n.
• 2: Gezond en regelmatig voedingspatroon
• 3: Geen chronische stress



Slaapritme:

• 7-8 uur p.n.
• Nodig voor o.a.: ontgifting van het lichaam



Gezond en regelmatig voedingspatroon

• Belangrijk voor de fases van ontgifting



Gezond en regelmatig voedingspatroon

• Stabiele bloedsuikerspiegel



Chronische stress
• Zeer slecht voor de gezondheid en

belastbaarheid. 
• Symptomen van chronische stress:

Duizeligheid Woede Spijsverteringsproblemen
Pijn Zwetende palmen Prikkelbare darm
Slaapproblemen Moeite met concentratie Hoge bloeddruk
Hoge hartslag Prikkelbaar Suikerbehoefte hoog
Zorgen maken Vermoeidheid Inslaapproblemen
Vergeetachtigheid Eenzaamheid Moe wakker worden
Hoofdpijn Nervositeit Somber denken



Belangrijk bij blessures:

• De BASIS op orde hebben
• belasting & belastbaarheid in balans

• Observeren of de keten goed gebruikt
wordt tijdens het lopen.



Bedankt voor jullie aandacht. 
Succes met de trainingen.


