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In de hedendaagse samenleving worden mensen aangespoord om een actievere leefstijl aan te 

nemen door te gaan sporten. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn enerzijds de financiële druk op de 

gezondheidszorg en anderzijds de verbetering van de kwaliteit van leven. Naast tal van voordelen heeft 

het sporten ook een keerzijde, namelijk tijdelijk of zelfs langdurig blessureleed. Het ontstaansmechanisme 

van een sportblessure kan acuut of chronisch van aard zijn. Acuut letsel omvat blessures die tijdens het 

sporten of meteen daarna ontstaan, terwijl chronisch letsel meer een sluimerende variant is die pas na 

verloop van tijd symptomatisch wordt en doorgaans meer tijd nodig heeft om te genezen. 

Een veel voorkomende chronische blessure rondom het kniegewricht is de jumper's knee. Van alle 

sporten komt bij volleybal de jumper’s knee relatief het meest voor. Bij mannelijke elite volleyballers is de 

prevalentie naar schatting tussen de 40 en 50 procent en neemt af naarmate het spelniveau daalt. Bij 

vrouwelijke volleybalsters is de prevalentie twee keer zo laag als bij mannen. 

De jumper's knee is een aandoening waarbij degeneratie optreedt aan de patellapees 

(knieschijfpees), dat als onderdeel van de quadriceps musculatuur de aanhechting vormt naar het 

onderbeen. Volleybal is een explosieve sport waarbij hoge bewegingssnelheden gecombineerd worden 

met een grote snelle krachtontwikkeling. Aangezien de patellapees de zwakste schakel is van het 

quadriceps extensor mechanisme, kunnen daar door herhaaldelijke belasting microtrauma’s ontstaan. De 

ernst, hoeveelheid en grootte van deze microtrauma's kunnen de karakteristieke hersteleigenschappen 

van de pees overschrijden, met een chronische blessure als de jumper's knee tot gevolg. 

De pijn aan de patellapees resulteert in een verlaging van het spelniveau en gaat vaak gepaard met 

een aangepast trainingsprogramma. In het dagelijkse leven kunnen traplopen en langdurig zitten met 

gebogen knieën problemen geven. 

De biomechanica is een zeer geschikte methode die gebruikt kan worden in de zoektocht naar 

causale mechanismen voor de ontwikkeling van een jumper's knee, aangezien door middel van 

biomechanische methoden zeer nauwkeurig de sprong- en landingstechniek en de daarmee 

samenhangende gewrichtsbelasting bepaald kunnen worden.

Dit proefschrift is een beschrijving over wetenschappelijk onderzoek naar de biomechanische 

determinanten van de jumper’s knee in volleybal, die gerelateerd zouden kunnen worden aan de 

ontstaansmechanismen van de jumper's knee.

In de biomechanica is het gewrichtsmoment een belangrijke variabele, omdat dit een maat is voor de 

belasting die uitgeoefend wordt op de spieren en pezen rondom een gewricht. Een nauwkeurige bepaling 

van het kniemoment met behulp van inverse dynamica is dan ook voorwaarde voor ons onderzoek naar 

mogelijke risicofactoren van de jumper’s knee. In Hoofdstuk 2 wordt er aandacht besteed aan de 

onnauwkeurigheden in de bepaling van het kniemoment tijdens de landing van een sprong door middel 

van een invers dynamische methode. Een karakteristieke curve van het kniemoment in het sagitale vlak 

(zijaanzicht persoon) tijdens de landing laat een impactpiek zien die plaats vindt binnen 50 milliseconden 

na touch-down. Door middel van invers dynamische analyses wordt in dit hoofdstuk aangetoond dat deze 

impactpiek het gevolg is van de manier waarop de positiedata en krachtplaatdata voor de berekening van 

gewrichtsmomenten worden gefilterd. De algemeen aanvaarde manier om voor de filtering van de 
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krachtplaatdata een hogere afsnijfrequentie te hanteren in vergelijking met de filtering van de positiedata 

bleek deze impactpiek te veroorzaken. Deze impact piek in het sagitale kniemoment is in werkelijkheid 

dan ook niet aanwezig. In dit hoofdstuk wordt een alternatieve filtermethode voorgesteld, waarbij voor de 

filtering van zowel de krachtplaatdata als de positiedata dezelfde afsnijfrequentie wordt gebruikt, met een 

nauwkeurigere benadering van het kniemoment als resultaat. 

In Hoofdstuk 3 worden genormaliseerde data van de landing van de blok- en aanvalssprong 

beschreven. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij mannelijke volleyballers op hoog amateur niveau. Tijdens 

de landing worden de krachten gemeten die de speler uitoefent op de vloer en wordt het 

bewegingspatroon van de verschillende lichaamssegmenten nauwkeurig bepaald. Door middel van een 

invers dynamische analyse kan vervolgens de dynamica van de landing beschreven worden, die 

vervolgens werd vergeleken met de landingskarakteristieken van de “countermovement” sprong, die in dit 

onderzoek werd gebruikt als standaardsprong. Resultaten van dit onderzoek lieten zien dat 

proefpersonen tijdens de landing van een aanvalssprong hun quadriceps extensor mechanisme 

(quadriceps musculatuur, quadricepspees en patellapees) meer belastten door meer energie te 

absorberen met hun knieën dan tijdens de landing van een bloksprong. Dit werd hoofdzakelijk 

veroorzaakt door de hogere spronghoogte tijdens de aanvalssprong. Onze gegevens toonden dan ook 

aan dat de landing van een aanvalssprong en de daarbij gepaard gaande belasting op het kniegewricht, 

een mogelijke risicofactor is voor het ontwikkelen van een jumper's knee.

Een gezonde manier van landen vereist een goede flexie van het enkel-, knie-, en heupgewricht om 

de energie op een goede manier te absorberen. De landingstechniek in het volleyballen kan daarom 

beschouwd worden als een potentiële risicofactor voor het ontwikkelen van een jumper's knee. Hoofdstuk 

4 beschrijft een cross-sectionele studie naar eventuele verschillen in landingstechniek tussen gezonde 

volleyballers, symptomatische volleyballers met een recente jumper's knee en a-symptomatische 

volleyballers die in het verleden een jumper's knee hebben gehad. In dit experiment sprongen 

proefpersonen van verschillende hoogtes naar beneden. De voorheen geblesseerde groep landde met 

een stijvere landingstechniek in vergelijking met de gezonde en recent geblesseerde proefpersonen. 

Deze stijvere landingstechniek kenmerkt zich door hoge hoeksnelheden van het kniegewricht en een 

grotere toename van het enkel- en kniemoment per tijdseenheid. Waarschijnlijk vanwege de pijn, leken 

de recent geblesseerde spelers met een jumper's knee hun knie juist te ontlasten. 

In Hoofdstuk 5 is in een cross-sectionele studie onderzocht welke biomechanische variabelen tijdens 

de afzet- en landingsfase van de aanvalssprong een voorspellende waarde hebben voor het wel of niet 

ontwikkelen van een jumper's knee. Deze cross-sectionele studie werd uitgevoerd met gezonde 

volleyballers en a-symptomatische volleyballers die in het verleden een jumper's knee hebben gehad. Uit 

de resultaten verkregen mogelijke risicofactoren voor de ontwikkeling van een jumper’s knee waren: 

verminderde enkel plantairflexie en knieflexie gedurende het eerste gedeelte van de landingsfase, en een 

toename van het kniemoment per tijdseenheid gedurende de fases van excentrische spiercontracties van 
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de quadriceps musculatuur van zowel de afzet als de landing (de excentrische fase tijdens de afzet is de 

countermovement beweging voorafgaand aan de afzet) samen met hogere hoeksnelheden van het 

kniegewricht tijdens beide excentrische fases.

De uitkomsten van dit onderzoek, zoals beschreven in dit proefschrift, hebben meer inzichten 

gegeven in de mogelijke risicofactoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van de jumper’s knee bij 

volleyballers. In de zoektocht naar risicofactoren hebben wij in ons onderzoek gebruik gemaakt van een 

cross-sectioneel studie design. Dit type studie design maakt het zeer moeilijk om een bepaalde landings- 

of afzettechniek toe te schrijven aan het ontstaansmechanisme van de blessure, omdat het vertoonde 

gedrag van zowel de symptomatische spelers als de a-symptomatische spelers theoretisch ook het 

gevolg kan zijn van de blessure. Echter, door de gevonden verschillen in landingsstrategie tussen de 

volleyballers die voorheen een jumper's knee hebben gehad en de recent geblesseerde volleyballers, 

kunnen de specifieke biomechanische variabelen gerelateerd aan de afzet en landingstechniek van de a-

symptomatische spelers worden beschouwd worden als waarschijnlijke indicatoren voor het ontwikkelen 

van een jumper's knee.

Om een grote stap voorwaarts te maken in het onderzoek naar de oorzaken van de jumper's knee in 

volleybal zullen de gevonden risicofactoren uit dit proefschrift samen met de bevindingen van eerdere 

onderzoeken als testvariabelen moeten dienen in een groot op te zetten longitudinaal onderzoek, waar 

deze variabelen kunnen worden getest in een dynamisch multifactorieel model. Samen met vorig 

onderzoek blijkt ook uit dit proefschrift dat de oorzaak van de jumper’s knee niet altijd één enkele 

risicofactor of algemeen geldend bewegingspatroon omvat, maar ook samenspel kan zijn van meerdere 

mogelijke risicofactoren. In een longitudinale onderzoeksopzet kunnen de verschillende risicofactoren 

bepaald worden op verschillende tijdstippen gedurende de ontwikkeling van de volleybalspeler/-speelster. 

Zo kan evidente informatie worden verkregen over de mechanismen die een rol spelen bij de ontwikkeling 

van de jumper's knee. 
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