Liesblessure
Bij liesblessures heb je pijn in de
liesregio (aan de voorkant en
binnenkant van je bovenbeen). Aan de
binnenzijde van je bovenbeen zitten de
adductoren spieren die je been naar
binnen bewegen.
Bij voetbal zit de liesblessure in de top 3
van meest voorkomende blessures. In
ongeveer 1/3e van de gevallen treedt een
liesblessure acuut op. Het ontstaat vaak
bij een explosieve beweging, vaak bij
het trappen van een bal, het wenden,
keren of sprinten. Er zijn verschillende
soorten liesblessures, afhankelijk van de
oorzaak van de pijn (zie foto).

Risicofactoren van liesblessures
Je hebt een grotere kans op een liesblessure als je:
- eerder een liesblessure hebt gehad
- sport op hoog niveau
- een verminderde kracht hebt van de adductoren spieren in de lies
- een minder goede voorbereiding hebt op de competitie

Vaststellen van liesblessure
Het is van belang om op tijd met liesklachten naar de fysiotherapeut te gaan. Door
middel van een vraaggesprek en onderzoek kan vastgesteld worden wat voor soort
liesblessure het is en kan de fysiotherapeut jou advies en eventueel behandeling geven
wanneer dat nodig is.

Mocht je liesklachten hebben laat dit dan
controleren bij een van de fysiotherapeuten van
de club, Ingrid Barelds of Jasper Landsheer.
--> inloopspreekuur op maandag 18.30-19.30 in de
verzorgingsruimte bij Achilles 1894
--> Aanmelden via de SKS Blessure App kan
natuurlijk ook. De app is gratis downloadbaar in
de App store voor Apple en Android: SKS
Fysiotherapie blessure melding

Voorkomen (preventie) van liesblessures
Liesblessures kun je voorkomen door:
- Een goede warming-up te doen (FIFA 11+)
- de adductoren spieren te trainen (Copenhagen oefening)
- je rompstabiliteit te trainen (brug, side bridging, planking)

Copenhagen oefening
Oefening 3AB is de officiële
Copenhagen oefening. Als dit niet lukt
of pijnlijk is, kunnen adductoren toch
getraind worden door een lichtere
oefening te doen (2AB of 1AB).
Het advies is om de Copenhagen
oefening aan de warming-up toe te
voegen en deze in het seizoen 1x per
week uit te voeren en 12-15 keer te
herhalen per been.

Rompstabiliteit trainen
Door je rompstabiliteit te trainen kun je ook
(o.a.) liesblessures voorkomen. Er zijn erg veel
oefeningen waarbij je je rompstabiliteit traint,
maar enkele veelgebruikte vormen zijn de
brug, zijwaartse brug en planking.
Deze oefeningen kunnen worden ingepast in
de training, maar kunnen ook als aparte
training worden uitgevoerd.

