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SAMENVATTING 
Preventie van sportblessures is gebaat bij een goede registratie van de incidentie en 

medische behandeling. Specifieke informatie over sportblessures die door de huisarts 
worden behandeld was tot voor kort schaars. De Continue Morbiditeits Registratie Peilstations 
van het NIVEL registreerden van 2005 tot 2007 sportblessures in 45 huisartsenpraktijken. 
Het netwerk is landelijk representatief betreffende leeftijd, geslacht, regionale spreiding 
en verdeling stad/platteland. Aanvullende informatie betreffende aard en toedracht van 
het ongeval werd verzameld middels vragenlijsten. De gegevens over sportblessures uit 
de huisartsregistratie zijn vergeleken met reeds beschikbare gegevens. Huisartsen zien 
vooral voetbal- en hardloopblessures, letsels ontstaan tijdens bewegingsonderwijs en knie- 
en enkelblessures. Bij de helft van de geblesseerden volstaat de arts met een beweegadvies. 

De huisarts heeft een belangrijke rol bij de behandeling, doorverwijzing en preventie 
van sportblessures. De registratie biedt belangrijke informatie om de epidemiologische 
kennis over sportblessures aan te vullen, sportgeneeskundige kennis bij huisartsen te 
bevorderen en de behandeling en doorverwijzing van sportblessures af te stemmen. 

ABSTRACT  
Prevention of sports injuries benefits from an accurate registration of incidence and medical 

treatment. Until recently, specific information on sports injuries treated by the general 
practitioner were scarcely available. The Dutch Continuous Morbidity Registration Sentinel 
Stations NIVEL registered sports injuries in 45 GP practices between 2005 and 2007. The 
network is nationally representative by age, gender, regional distribution and population 
density. Additional data on type and cause of sports injury were collected by questionnaire. 
Data on sports injuries treated by GPs were compared with already available data. GPs mainly 
treat injuries due to football, running and physical education, and injuries of the knee and 
ankle. In half of the cases the GP only advises the athlete. The GP plays an important role in 
the treatment of sports injuries and subsequent exercise and preventive advice. The registration 
in GP practices is a useful addition to existing data on sport injuries, and can be used for 
education and policy purposes with regard to treatment and reference of sport injuries by GPs. 
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INLEIDING 
Sport en gezondheid liggen dicht bij elkaar. Meer sporten en bewegen draagt bij aan een betere gezondheid 
en wordt om die reden in Nederland gestimuleerd via het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.1,2 Met 
het toenemen van sport en bewegen zal ook het aantal sportgerelateerde vragen aan de 
gezondheidszorg toenemen.2 In de VWS-nota ‘Tijd voor sport’ wordt het bevorderen van een 
gezonde sportbeoefening benadrukt: meer aandacht is nodig voor blessures en de preventie daarvan, voor 
een goede toegankelijkheid van de (sport)zorg en adequate behandeling van blessures om arbeids- en 
sportverzuim en medische kosten door sportblessures te beperken.1-4 De reguliere zorg (huisarts 
en Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis) heeft een grote rol in de diagnostiek en 
behandeling van sportblessures en vervult hierin een poortwachterfunctie.3,5,6 Bijna de helft van de medisch 
behandelde blessures wordt minimaal één keer door een huisarts gezien. 
7 Vanuit de reguliere zorg worden blessures, indien nodig, behandeld en/of doorverwezen naar 
specialistische (sport)gezondheidszorg.2 Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 3,5 miljoen 
sportblessures op, waarvan 1,4 miljoen medisch behandeld worden.7 Van de medische hulpverleners ziet de 
huisarts de meeste sportblessures, namelijk 650.000 blessures per jaar. Dit resulteert in 900.000 
huisartsconsulten per jaar.7 Door de fysiotherapeut (kinesist) worden jaarlijks 650.000 blessures behandeld 
(waarvan 140.000 doorverwezen door de huisarts). Daarnaast worden 160.000 blessures behandeld op de 
SEH-afdeling en 370.000 door een specialist (waarvan 110.000 door de sportarts). 
7 Deze cijfers onderstrepen het belang van adequate zorg voor de geblesseerde sporter. 
Voor de huisarts is de sporter een belangrijke doelgroep: 39% van de mensen die met een letsel bij de 
huisarts komen, heeft een sportblessure.8 Gebaseerd op het aantal huisartsen in Nederland11 en het jaarlijks 
aantal blessureconsulten wordt geschat dat een huisarts gemiddeld twee sportblessureconsulten per week 
heeft. Uit onderzoek blijkt dat ook preventie van sportgerelateerde problemen een dagelijkse taak is van 
huisartsen.9 Er bestaan enkele richtlijnen voor de huisarts over het beleid bij specifieke sportgerelateerde 
problemen.6 Nader onderzoek is nodig om meer richtlijnen op te stellen over welke patiënten door de 
huisarts naar de sportgezondheidszorg verwezen moeten worden en op welk moment.6 Ook sporters zelf 
moeten weten bij welke hulpverlener zij het beste terecht kunnen met hun sportgerelateerde zorgvraag. 
2,4 Voor de grote groep recreatieve sporters zal de reguliere zorg de belangrijkste vorm van 
hulpverlening moeten blijven.2 Specifieke kennis over welke blessures door de huisarts worden behandeld 
en eventueel doorverwezen is weinig voorhanden. In huidige huisartsenregistraties (Landelijk Informatie 
Netwerk Huisartsenzorg LINH, De tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de 
huisartsenpraktijk) is niet te onderscheiden of een letsel wordt veroorzaakt door sport of door een ander 
ongeval.3 Baarveld heeft in 1999 gedurende twee maanden sportgerelateerde problemen bij de huisarts 
geregistreerd.5 Het landelijke enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) geeft inzicht 
in het aantal sportblessures bij de huisarts. 
7 Dit onderzoek wordt sinds 2006 continu uitgevoerd, maar geeft weinig inzicht in doorverwijzing, bevat 
geen informatie over advies en behandeling door de huisarts en is gebaseerd op lekendiagnosen.10 Om 
inzicht te krijgen in de zorgvraag van sporters en in het sportgeneeskundig handelen in de eerste lijn, wordt 
een landelijke registratie van sportblessures door huisartsen aanbevolen. 
3,6 Ook is kennis over de epidemiologie van sportblessures een vereiste om te komen tot een optimale 
preventie. 
7 Om die reden heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS, Directie Sport) het 
NIVEL verzocht om, in samenwerking met Consument en Veiligheid, gedurende 2005-2007 sportblessures 
via de Continue Morbiditeits Registratie Peilstations (CMR, NIVEL) te registreren. 
De belangrijkste doelstellingen hierbij waren inzicht krijgen in: -- de totale omvang van sportblessures bij 
huisartsen in Nederland, naar sporttak, aard en ontstaansmechanisme van de blessure; -- de rol van de 
huisarts als behandelaar en doorverwijzer bij sportblessures; -- de zorgvraag van sporters: Met welke 
blessures komen sporters bij de huisarts? In dit artikel analyseren we de gegevens over sportblessures zoals 
geregistreerd door huisartsen via de CMR. Om een eenduidig beeld te schetsen van sportblessures bij de 
huisarts, vergelijken we deze gegevens met reeds beschikbare informatie over sportblessures bij de huisarts. 

 METHODEN 
 De CMR Peilstations is een landelijk netwerk van 45 huisartsenpraktijken. 
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De CMR bestaat sinds 1970 en bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking. Het netwerk is 
landelijk representatief wat betreft leeftijds- en geslachtsverdeling, regionale spreiding en verdeling 
over (grote) stad en platteland. De deelnemende artsen registreren wekelijks specifieke ziektebeelden, 
gebeurtenissen en verrichtingen in het elektronisch medisch dossier van de huisartsenpraktijk. Een 
begeleidingscommissie stelt elk jaar vast welke rubrieken in het daaropvolgende jaar gerapporteerd worden. 
In de periode 2005-2007 zijn, op verzoek van het Ministerie van VWS en Consument en 
Veiligheid, sportblessures waarvoor de huisarts geconsulteerd werd, geregistreerd. Aan de CMR 
Peilstations namen in de periode 2005-2007 gemiddeld 45 huisartsenpraktijken deel met een totale 
patiëntenpopulatie van 135.000.12 Deelnemende huisartsen van de CMR Peilstations is gevraagd om 
voor alle nieuwe consulten betreffende sportblessures een registratieformulier in te vullen over de aard, 
toedracht, behandeling en doorverwijzing van de blessure. Ook huisartsenposten werd gevraagd de 
gewenste informatie zo volledig mogelijk aan de betreffende huisarts te sturen, waarna deze hiervoor een 
formulier invulde. Dit gebeurde in 2005 via een papieren registratie, waarna in 2006 praktijken zijn 
overgestapt op een elektronische registratie. 
Voor de elektronische registratie zijn ICPC-diagnosecodes geselecteerd waarbij de vraag werd gegenereerd 
of het letsel een sportblessure betrof. Indien van toepassing werd hiervoor het registratieformulier gevuld. 
Op basis van de code van het Peilstation zijn de gegevens van de formulieren gekoppeld aan beschikbare 
gegevens van het Peilstation over de provinciegroep, bevolkingsdichtheid en patiëntenpopulatie. 
Bij het opstellen van het registratieformulier en de antwoordcategorieën is rekening gehouden met de 
vergelijkbaarheid met bestaande registraties van sportblessures in Nederland, namelijk OBiN en het Letsel 
Informatie Systeem (LIS), en is gebruik gemaakt van definities zoals vastgesteld door het platform 
Monitoren Sportblessures.10 Sportblessures zijn geoperationaliseerd als alle letsels ontstaan tijdens of door 
sportbeoefening (georganiseerd en ongeorganiseerd) en tijdens schoolsport/ bewegingsonderwijs. 
OBiN is een continu uitgevoerde enquête onder Nederlandse huishoudens naar letsels/blessures. Het gaat 
daarbij zowel om medisch behandelde als niet-medisch behandelde letsels. Tevens wordt gevraagd naar 
sportparticipatie en bewegen in Nederland. In totaal worden per jaar circa 11.000 personen ondervraagd via 
internet of door middel van telefonische interviews. Door middel van weging van de enquêtegegevens 
wordt de steekproef vergelijkbaar gemaakt met de landelijke bevolking. Omdat het aantal 
ondervraagden relatief klein is, is OBiN met name geschikt om een algemeen overzicht te geven van de 
blessureproblematiek. 
Voor de analyses is geselecteerd op sportblessures die minimaal één keer zijn gezien door de 
huisarts (OBiN 2006-2007). 
Vergelijking van sportblessures bij de huisarts met de meer plotseling ontstane sportblessures gebeurt via 
gegevens uit LIS (2003-2007). In LIS staan slachtoffers geregistreerd die na een ongeval, geweld of 
automutilatie zijn behandeld op een SEH-afdeling van een selectie van ziekenhuizen in Nederland. Deze 
ziekenhuizen vormen een representatieve steekproef van ziekenhuizen in Nederland met een 
continu bezette SEH-afdeling. Dit maakt een schatting van cijfers op nationaal niveau mogelijk. 
Uit gegevens van OBiN over de periode 2006-2007 wordt geschat dat jaarlijks ongeveer 4% van de 
Nederlandse bevolking met een sportblessure bij de huisarts komt. Op basis van dit gegeven zijn 22 
huisartsenpraktijken uit de CMR in de analyse opgenomen, waarbij minimaal 1,5% van de 
patiëntenpopulatie van die huisartsenpraktijk in het betreffende jaar met een blessure op consult is geweest 
(per praktijk varieerde dit van 1,5-3,2%). Indien deze drempel niet werd gehaald, werd uitgegaan van een te 
grote onderregistratie om in de analyse opgenomen te worden. De 22 huisartsenpraktijken hadden een totale 
patiëntenpopulatie van 55.000 personen. Afgezien van een kleine oververtegenwoordiging van praktijken in 
stedelijke gebieden is deze selectie van huisartsenpraktijken landelijk representatief. 
De landelijke schatting van het aantal sporters dat met een blessure bij de huisarts komt, is gebaseerd op de 
gezamenlijke patiëntenpopulatie van de 22 Peilstations in deze analyse. 
Het aantal door de huisartsen in de Peilstations geregistreerde sportblessures is hiertoe geëxtrapoleerd met 
het quotiënt van ‘totale bevolking in Nederland (op 1 januari 2007)’ en ‘totale patiëntenpopulatie van de 
Peilstations’. 
De analyses van sportblessures in de CMR naar type sport, letsel, lichaamsdeel en ontstaansmechanisme 
zijn weergegeven als percentages, omdat de geschatte landelijke aantallen wellicht te laag zijn ten gevolge 
van onderregistratie. 
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Hierbij zijn de CMR-percentages, indien mogelijk, vergeleken met OBiN-percentages. In de discussie 
worden verschillen tussen beide registraties besproken. 

 RESULTATEN 
 Welke sportblessures ziet de huisarts? Via de huisartsenregistratie wordt geschat dat er jaarlijks 430.000 
consulten naar aanleiding van een sportblessure plaatsvinden bij de huisarts. Van 50.000 consulten is 
bekend dat het een vervolgconsult betrof, in 140.000 gevallen betrof het een eerste consult en van 230.000 
consulten is dit niet bekend; 64% van de consulten betreft mannen. 
Volgens gegevens uit OBiN behandelen huisartsen jaarlijks 650.000 sportblessures (bijna de helft van alle 
jaarlijks medisch behandelde sportblessures in Nederland), waarvan 56% mannen. In figuur 1 wordt het 
aantal sportblessures weergegeven naar leeftijdsklasse, voor de CRM en voor OBiN afzonderlijk. Er is een 
piek in het aantal blessures bij de jeugd. 
Volgens de CMR verwijzen Nederlandse huisartsen naar schatting 56.000 mensen per jaar met een 
sportblessure door naar de SEH-afdeling. Het jaarlijks aantal sporters dat met een sportblessure op een 
SEH-afdeling komt is volgens LIS 160.000, waarvan er 36.000 (23%) zijn doorverwezen door de huisarts. 
De meeste SEH-bezoekers met een sportblessure (100.000; 65%) komen op eigen initiatief. 

[FIGURE 1] 

[TABLE 1] 

Type sport 
De meeste sportblessures bij de huisarts zijn ontstaan tijdens voetbal (30%) en hardlopen (6%, tabel 1). In 
58% van de gevallen werd de blessure opgelopen als lid van een club of vereniging. Ook tijdens 
bewegingsonderwijs ontstaan veel blessures: van de jongeren tot en met 17 jaar die met een sportblessure 
de huisarts bezochten, liep bijna een kwart (23%) op die wijze de blessure op. 

Type letsel 
De meeste blessures bij de huisarts betreffen een verstuiking of distorsie (36%, tabel 2). Vooral enkel- 
(13%) en knie distorsies (10%) komen veel voor in de huisartsenpraktijk. 
Minder frequent gaan sporters voor een fractuur (5%) of kraakbeenletsel (4%) naar de huisarts. De 
verdeling van typen letsel komt redelijk overeen met de cijfers uit OBiN. 
De meeste blessures waarmee sporters bij de huisarts komen betreffen de onderste extremiteiten (63%), 
vooral letsel aan de knie of aan de enkel (tabel 3). 
Driekwart van de blessures is volgens de huisarts plotseling ontstaan en een kwart geleidelijk of geleidelijk 
met plotselinge verergering. De meeste blessures ontstaan door verstappen, verzwikken of verdraaien en 
door overbelasting. 
Ook ontstaan veel blessures door contact met een persoon (tabel 4). 

 Wat doet de huisarts met deze blessures? 
In de registratie is gevraagd naar het advies, de behandeling en de doorverwijzing door de huisarts (tabel 5). 
In de helft van de blessures volstaat de huisarts met een beweegadvies, zoals rust of aangepast sporten. Dit 
geldt vooral voor de geleidelijk ontstane blessures, waarvan 60% op die wijze wordt behandeld; 13% van 
de geleidelijk ontstane blessures wordt behandeld met tape, medicatie of drukverband. 
Bij de plotseling ontstane blessures volstaat de huisarts bij 46% met een beweegadvies; 26% wordt 
behandeld met tape, medicatie of drukverband. 
Meer dan de helft van de geblesseerde sporters (56%) wordt door de huisarts niet doorverwezen (tabel 5). 
Veertien procent wordt doorverwezen naar de fysiotherapeut, 13% naar de röntgenafdeling of een ander 
deel van de SEH en 4% naar een polikliniek. Van de geleidelijk ontstane blessures wordt ruim een kwart 
doorverwezen naar de fysiotherapeut. 
Het is niet bekend of een sporter is doorverwezen Wat doet de huisarts met deze blessures? In de registratie 
is gevraagd naar het advies, de behandeling en de doorverwijzing door de huisarts (tabel 5). In de helft van 
de blessures volstaat de huisarts met een beweegadvies, zoals rust of aangepast sporten. Dit geldt 
vooral voor de geleidelijk ontstane blessures, waarvan 60% op die wijze wordt behandeld; 13% van de 
geleidelijk ontstane blessures wordt behandeld met tape, medicatie of drukverband. 
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Bij de plotseling ontstane blessures volstaat de huisarts bij 46% met een beweegadvies; 26% wordt 
behandeld met tape, medicatie of drukverband. 
Meer dan de helft van de geblesseerde sporters (56%) wordt door de huisarts niet doorverwezen (tabel 5). 
Veertien procent wordt doorverwezen naar de fysiotherapeut, 13% naar de röntgenafdeling of een ander 
deel van de SEH en 4% naar een polikliniek. Van de geleidelijk ontstane blessures wordt ruim een kwart 
doorverwezen naar de fysiotherapeut. 

[TABLE 2] [TABLE 3][TABLE 4] 

DISCUSSIE 
De verschillende registraties van sportblessures kennen ieder hun sterke en minder sterke punten, 
voornamelijk door verschillen in de manier van registreren en in de onderzoekspopulatie, maar geven 
samen een completer beeld van de epidemiologie van sportblessures in Nederland dan afzonderlijk.7 De 
CMR van sportblessures in de huisartsenpraktijk is een waardevolle aanvulling op de al bekende cijfers. De 
informatie uit deze registratie heeft een meerwaarde door het gedetailleerde beeld dat ze geeft van 
typen blessures behandeld in de huisartsenpraktijk, maar vooral van de behandeling en verwijzing door de 
huisarts. 
Deze informatie ontbreekt veelal in andere gegevensbronnen. 
Daarbij zijn de gegevens van de CMR gebaseerd op het oordeel van de huisarts (deskundigendiagnose) in 
tegenstelling tot de lekendiagnosen uit OBiN. 
Een landelijke schatting van het jaarlijks aantal sportblessures via de CMR en via OBiN laat een verschil 
zien, namelijk 430.000 versus 650.000 blessures behandeld door de huisarts. De CMR is minder geschikt 
voor een betrouwbare schatting van het landelijke aantal sportblessures bij de huisarts vanwege de 
gesignaleerde onderregistratie. Het percentage van de patiëntenpopulatie van een CMR-praktijk dat met een 
blessure in één jaar bij de huisarts kwam, bedroeg maximaal 3,2%. Dit is laag vergeleken met de schatting 
van gemiddeld 4% in OBiN. Er lijkt sprake geweest van een onderregistratie in de CMR door de grote 
variatie in het aantal geregistreerde consulten voor sportblessures (afgezet tegen de patiëntenpopulatie) van 
de verschillende huisartsenpraktijken, de gemiddeld lagere aantallen consulten dan in OBiN en door de 
relatief hoge werkbelasting die het invullen van de formulieren voor de huisarts opleverde. 
Daarbij moet aangetekend worden dat van de 430.000 behandelingen in de huisartsenregistratie er 
minimaal 50.000 een vervolgconsult betreffen, waardoor het aantal unieke blessures dat door de huisarts 
gezien wordt nog lager ligt dan de 650.000 unieke behandelingen zoals geschat via OBiN. 
Binnen OBiN is een onderregistratie van jongeren tot en met 14 jaar een bekend verschijnsel, waarschijnlijk 
te wijten aan de gebruikte methode van interviewen binnen OBiN (telefonische ondervraging via de ouders 
bij 0-11 jarigen en via internet vanaf 12 jaar), waardoor een onderregistratie bij jongeren kan optreden. Hier 
geeft de huisartsenpeiling waarschijnlijk een beter beeld van de daadwerkelijke situatie dan OBiN (figuur 
1). Momenteel loopt een onderzoek om de exacte verschillen tussen telefonische en online ondervraging 
binnen OBiN in kaart te brengen. 
Een vergelijking van de gegevens uit de CMR met die uit OBiN laat zien dat de CMR-gegevens een goed 
beeld geven van de verdeling binnen de onderzochte variabelen. Verdelingen binnen het type sport waarbij 
de blessure wordt opgelopen, het type letsel en het getroffen lichaamsdeel laten enkele verschillen zien 
tussen de CMR en OBiN, maar in de meeste categorieën een redelijke overeenkomst. 
Grote tegenstellingen tussen de twee gegevensbronnen zijn niet gevonden. Dit doet vermoeden dat er 
weliswaar een algemene, maar geen selectieve onderregistratie is bij de CMR Peilstations. De 
geregistreerde gegevens laten een redelijk betrouwbaar beeld zien van type blessures bij de huisarts en de 
aard van de behandeling door de huisarts, c.q. het vervolgtraject. Opvallend in de vergelijking met OBiN 
zijn de verschillen in het aandeel voetbal-, fitness- en hardloopblessures (tabel 1). Dit heeft vermoedelijk te 
maken met het feit dat in de CRM de jeugdige sporter beter is vertegenwoordigd dan in OBiN. In die 
leeftijdscategorieën wordt veel gevoetbald, terwijl onder de volwassen sporters fitness en hardlopen relatief 
populairder is. 
Een vergelijking met LIS betreffende het aantal door de huisarts verwezen bezoekers van de SEH-afdeling 
toont dat volgens de CMR 56.000 geblesseerden doorverwezen zouden zijn,  terwijl volgens LIS dit er maar 
36.000 zijn. Dit zou kunnen duiden op een onderregistratie van LIS. 
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Een groot aandeel van de sportblessures bij de huisarts ontstaat tijdens voetbal en hardlopen. Dit komt 
overeen met het beeld van de totale blessureproblematiek in Nederland: de meeste blessures ontstaan bij 
voetbal en hardlopen (OBiN). Dit wordt mede veroorzaakt door het groot aantal beoefenaars en door de 
relatief hoge kans op een Baarblessure. 
13 Het feit dat voetbal een contactsport is, kan dit grote aantal mede verklaren. Een kwart van de 
jongeren onder de 18 jaar die met een blessure bij de huisarts komt, heeft de blessure opgelopen tijdens 
bewegingsonderwijs. 
Deze cijfers onderstrepen het belang van blessurepreventie en zorg voor sportblessures. In het huidige 
blessurepreventiebeleid zijn voetbal en hardlopen, naast andere sporttakken, geprioriteerd voor 
blessurepreventie. In haar beleidsnota ‘Tijd voor sport’ geeft VWS aan ook aandacht te doorbesteden aan 
de preventie van letsels tijdens bewegingsonderwijs. 
11 Bijna zes op de tien blessures bij de huisarts wordt opgelopen in verenigingsverband. Het verdient 
daarom aanbeveling om clubs en verenigingen te betrekken in de preventie van sportblessures. 
Opvallend is dat in een groot deel van de blessures waarmee een sporter bij de huisarts komt, volstaan 
wordt met beweegadvies. Dit komt overeen met de studie van Baarblessure. 
veld5, waarin geconcludeerd werd dat veel sporters wordt aangeraden rust te nemen of aangepast te sporten. 
Voor een deel van de blessures (fracturen, luxaties) volgt dit advies ongetwijfeld nadat in de tweede lijn 
behandeling heeft plaatsgevonden. Ook stelde Baarveld vast dat doorverwijzing naar de tweedelijnszorg 
niet vaak plaatsvindt.5 Nader onderzoek zal moeten vaststellen of uitgebreidere behandelingen en/of 
advisering door de huisarts aan sporters wenselijk is en er een noodzaak bestaat het aandeel 
doorbesteden verwijzingen te vergroten, bijvoorbeeld door middel van (aanpassingen in bestaande) 
richtlijnen. 
De rol van de huisarts bij de behandeling, doorverwijzing en preventie van sportblessures is belangrijk. 
Gegevens hierover uit het CMR onderstrepen dit belang en zijn te gebruiken voor de ontwikkeling van 
nieuwe richtlijnen, cursussen en trainingen voor huisartsen met betrekking tot de behandeling en 
doorverwijzing van sportblessures. Via verschillende wegen wordt kennisoverdracht met betrekking tot 
sportgeneeskundige kennis bij huisartsen bevorderd, onder andere via de basiscursus sportgeneeskunde, de 
in 2010 te starten verdiepingsopleiding Sport & Bewegen14 en het recent verschenen leerboek 
Sportgeneeskunde.15 Binnen de verdiepingsopleiding wordt huisartsen gevraagd een registratie van 
sportblessures te voeren, met als doel verbeterd inzicht in de problematiek en eigen 
behandelmogelijkheden. 

 [TABLE 5] 

DANKWOORD 
 De auteurs danken Fred Hartgens (sportarts) en Kelley Post (VSG) voor hun adviezen over 
sportgeneeskunde en de rol en de opleiding van de huisarts daarin. 
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