
HARDLOPEN - PEESKLACHTEN

Auteurs: Jorrick Brinkman en Dionne Hendriksen
Fysiotherapie Koninginneweg Rijssen

Yvonne is dol op sporten en doet dit het 

liefst elke dag. Ze merkt dat ze zich goed en 

fit voelt door het sporten, zowel in lichaam 

als geest. Ze is sinds de sluiting van haar 

voetbalvereniging en de sportschool 

fanatiek begonnen met hardlopen. 

Hardlopen is voor Yvonne een mooie 

uitlaatklep, het is een laagdrempelige 

buitensport en erg makkelijk te doen, je 

trekt je schoenen aan en bent weg. Ze heeft 

nu veel tijd en loopt gemiddeld 4x per week 

hard, de trainingen variëren tussen de 5km 

en 10km. Dit ging tot van de week erg goed, 

tot ze ineens last begon te krijgen van haar 

achillespees (pijncijfer 5/10, waarbij 10 

maximale pijn is). Normaal sportte ze ook 

minimaal 4x in de week en had ze geen 

klachten. Waarom krijgt ze nu met 

hardlopen last van haar achillespees?

Tendon (pees)
Een pees is het deel waar de spier aanhecht aan 

het bot. In de spierbuik vindt een contractie 

(aanspanning) plaats wanneer er om activiteit wordt 

gevraagd. Dit gebeurt in een pees niet. Pezen zijn 

uiterst geschikt om gedurende langere tijd zware 

belasting te dragen.1,2,3,4

Opbouw 

Een pees is vezelig en trekvast van bouw (bindweefsel). Een pees bestaat grotendeels uit 

cellen die tenocyten worden genoemd. Een pees heeft een slechte doorbloeding. Hierdoor is 

er ook weinig aanvoer van nieuwe voedingsstoffen, terwijl dit heel belangrijk is voor het 

herstel na een (over)belasting, zoals na het sporten.2,3,4

Functie 

Zoals eerder genoemd is een pees het deel waar de spier aanhecht aan het bot, een pees 

vormt dus als het ware een brug tussen de spieren en botten. Deze brug zorgt voor stabiliteit 

van het gewricht waar de pees loopt. De samenstelling van de pees bepaalt de elasticiteit 

(rekbaarheid) van de pees. De rekbaarheid van de pees past zich aan naar de opgelegde 

belasting. Bij weinig belasting blijft de pees flexibel, bij een hogere belasting wordt de pees 
stijver.3,4

Wij zijn Jorrick en Dionne en wij werken als sportfysiotherapeuten bij Fysiotherapie 

Koninginneweg. Wij hebben in dit artikel gebruik gemaakt van een fictief persoon: Yvonne. 

Zij heeft achillespees klachten gekregen tijdens het hardlopen. Mensen zoals Yvonne 

komen wij in de dagelijkse praktijk regelmatig tegen. Vandaar dit artikel over peesklachten 

bij hardlopers. In dit artikel leggen we uit wat peesklachten zijn, hoe ze ontstaan en wat je 

er (preventief) aan kunt doen. 
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Tendinopathieën
Bij het hardlopen komen peesklachten vaak voor, denk hierbij aan kniepees- of 

achillespees klachten. Een tendinopathie is letsel aan een pees, dit komt doorgaans door 

overbelasting. Er wordt een te hoge, langdurige, belasting gevraagd van een pees.

Overbelasting

Een pees kan op meerdere manieren overbelast raken. We beschrijven de 3 belangrijke 

opties. Optie 1 is de meest voor de hand liggende oorzaak van overbelasting, bijvoorbeeld 

van 0 keer in de week naar 4 keer in de week sporten. Hierdoor wordt er ineens veel 

gevraagd van het lichaam, wat het niet gewend is. Yvonne sportte al 4x in de week en loopt 

nu ook 4x in de week hard. Hoe kan het dan dat er in haar geval ook sprake is van 

overbelasting? Bij Yvonne gaat het mis omdat ze van het ene op het andere moment 

overstapt naar een andere sport (belasting) dan ze gewend is. Hiermee komen we op optie 

2. Een pees kan dus ook overbelast raken wanneer je een totaal andere activiteit 

(belasting) uitoefent, terwijl je goed getraind bent. Een derde optie voor overbelasting is 

overloaden vanuit underloaden. Veel mensen zijn wel eens in aanraking gekomen met een 

periode waarin ze niets of veel minder hebben kunnen doen aan sport. Denk aan 

blessures, vakanties of zoals nu aan de corona situatie. Als dan na een aantal weken 

inactiviteit (underloaden) het sporten weer wordt opgepakt, gebeurt dit vaak op hetzelfde 

niveau als voor de inactiviteit (overloaden). De piekbelasting die hierdoor ontstaat is helaas 

zeer geschikt om een overbelaste pees te ontwikkelen. 

Pathologie 

De samenstelling van de pees verandert door overbelasting. Hierdoor wordt de mate van 

rekbaarheid ook anders. Zoals eerder genoemd is deze rekbaarheid juist zo belangrijk voor 

de functie van een pees. De trekvastheid van de vezels gaat dan verloren en de stevigheid 

van de pees neemt af. Door dit verlies aan stevigheid is er bij belasting grotere kans op 

(micro)beschadigingen in de pees met ontstekingsreacties als gevolg. Zoals eerder 

genoemd is een pees daarnaast heel slecht doorbloed en komt de volgende 

(sport)belasting eigenlijk te snel om volledig te herstellen.4

Patellapees en achillespees

Veel voorkomende peesblessures zien we aan de knie (patellapees) of aan het onderbeen 

(achillespees). Vooral bij hardlopen zijn deze pezen belangrijk en ligt het gevaar voor 

overbelasting op de loer. Pezen zoals de achillespees en patellapees hebben een 

belangrijke functie, namelijk het opvangen en verdelen van de inwerkende krachten. Dat 

vraagt veel van de pezen, omdat inwerkende krachten bij elke activiteit anders zijn. Daarom 

worden de achillespees en patellapees bij Yvonne tijdens het hardlopen anders belast dan 

tijdens haar vaste sporten (voetbal en fitness). Ondanks het feit dat ze qua frequentie even 

vaak belast als voorheen, is er dus kans op overbelasting. 
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Behandeling
Yvonne heeft dus achillespees klachten opgelopen, waarschijnlijk door overbelasting. Is het 

dan verstandig om nu even rust te pakken of zijn er andere dingen die ze kan doen, zodat 

ze gauw weer pijnvrij kan hardlopen?

Load management

Het allerbelangrijkste bij een overbelaste pees is load management. Het is super 

belangrijk om een overzicht te krijgen van wat je de afgelopen periode (weken/maanden) 

hebt gedaan aan belasting, of wat je juist niet hebt gedaan. 

Yvonne vroeg zich af of ze nu het beste rust kan nemen. Heel vaak wordt dit advies wel 

gegeven, gewoon even 4 weken niets doen en dan kun je vast weer beginnen. Dit is de 

grootste fout die je kunt maken. In die 4 weken dat je niet belast, worden de klachten vaak 

minder, maar jouw belastbaarheid krijgt ook een enorme dreun. Daarom adviseren wij altijd 

zoveel mogelijk bezig te blijven met sporten voor zover dat mogelijk is binnen de grenzen. 

Loop je normaal 10 kilometer hard en kun je nu maar 2 of 3 kilometer pijnvrij (pijncijfer 

onder de 3) hardlopen, blijf dan in ieder geval die 3 kilometer erin houden. Dit zorgt ervoor 

dat jouw belastbaarheid lang niet zover zakt en waardoor de stap terug naar het oude 

niveau minder groot zal zijn.

We hebben daarnaast eerder al besproken dat een pees 

graag zo zwaar mogelijk belast wordt, alleen moet dit wel binnen de 

belastbaarheid vallen. Ben je geblesseerd dan ben je nu eenmaal 

minder belastbaar en kun je er beter voor zorgen dat je langzaam 

de belastbaarheid opbouwt, door ook de nodige stap achteruit te 

doen in je belasting. Zo hou je de weegschaal, zoals hiernaast 

weergegeven

in balans. 

Oefentherapie en loopscholing

Het is natuurlijk goed mogelijk dat de klachten die jij ervaart veel meer zijn dan een 

pijncijfer 3. Wij zien in de praktijk wel eens mensen binnen komen met een pijncijfer 8. In 

dat geval is het niet verstandig om te blijven sporten. Op dat moment wordt het tijd om met 

een specifieke sportfysiotherapeutische interventie (oefentherapie) aan de slag te gaan, om 

jouw klachten te verminderen tot een niveau waarop jij weer terug kunt keren naar de sport 

(pijncijfer ≤ 3). Deze oefentherapie kan uit meerdere onderdelen bestaan. 

Krachtoefeningen om de keten sterker te maken, maar ook specifieke oefeningen om de 

verminderde trekvastheid van de achillespees te verbeteren. Daarnaast wordt er bij ons in 

de praktijk altijd een hardloop-analyse gemaakt. Hieruit kan blijken dat jij veel baat zou 

kunnen hebben bij bepaalde loopscholing. Dit is in onze ogen een belangrijk onderdeel van 

een revalidatie. Hiermee proberen we jouw hardloop techniek zo efficiënt mogelijk te 

maken en daardoor wordt het gat naar terugkeer naar de sport kleiner. 

De link hieronder geeft een lijst met oefeningen die plaats zouden kunnen vinden in een 

revalidatie bij achillespeesklachten. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLkUPWZ04W8Q9uG0SNpGwgjifqQ0Itei9

Je zult er ook core stability oefeningen bij zien staan. Dat is niet 

zomaar, er is namelijk een duidelijke relatie tussen lage 

rugklachten en achillespeesklachten. Wij snappen dat dat moeilijk 

te volgen is omdat een rug en een achillespees nogal ver uit 

elkaar liggen. Maar als je door jouw rugklachten heel stijf loopt en 

geen beweging in de gehele romp toelaat, dan heeft dat een 

indirect gevolg op de rest van jouw lijf. Je zult daardoor 

bijvoorbeeld meer energie (kracht) moeten halen uit de benen om

wel hetzelfde tempo te kunnen blijven lopen. Met name pezen zijn

in deze situatie kwetsbaar, omdat ook dit weer een vorm is van 

(over)belasten op een andere manier. 

Kortom, je bent een oen als je deze core oefeningen niet zou doen!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLkUPWZ04W8Q9uG0SNpGwgjifqQ0Itei9
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Preventie
Stel, je bent dit artikel aan het lezen omdat je het een interessant onderwerp vindt en je 

bedenkt je dat je eigenlijk helemaal geen klachten hebt. Of bijvoorbeeld 2 jaar geleden 

klachten hebt gehad, maar sindsdien klachtenvrij bent. Heb je er dan helemaal niets aan? 

Nee natuurlijk niet, er zijn ook preventief dingen te doen om klachtenvrij te blijven 

hardlopen.

Load management

Zoals we al zeiden, het geheim zit ‘m in load management. De meesten van ons zijn best 

goed in managen, dat doen we namelijk elke dag. Waarom gebeurt dat dan met sporten 

veel minder of niet. Omdat sporten niet vaak op de eerste plaats komt, logisch want anders 

zouden we allemaal profs zijn. Vaak kom je aan sporten toe wanneer je alle andere zaken 

van het werk en je privéleven hebt afgerond. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd de nodige 

smoesjes om niet te gaan sporten, want het is altijd druk, of slecht weer, of te laat, je hebt 

geen zin, of je vindt wel weer iets anders om te doen. Gouden tip van ons: zorg dat je je 

trainingen bij gaat houden. Dat kan via een schrift of boek, maar tegenwoordig kun je 

praktisch alles bijhouden op de mobiel. Met een app als Strava zou je al heel inzichtelijk 

kunnen maken wat je nu eigenlijk precies doet qua sport. Natuurlijk hoef je niet altijd 

hetzelfde te doen, want variatie is juist goed. Maar probeer je wekelijkse belasting, zeker 

wanneer je aan het opbouwen bent, niet meer dan 10 á 15% per week op te laten lopen. 

Wanneer je naar een evenement toe werkt, moet je ervoor zorgen dat je eens in de zoveel 

tijd een rustweek (20% van je normale wekelijkse belasting) in bouwt. Dit herhaal je ook 

één week voordat het evenement plaatsvindt.

Oefentherapie en loopscholing 

Voor de oefentherapie geldt precies hetzelfde. Het is wetenschappelijk bewezen dat 

hardlopers tot de 10 kilometer baat hebben bij krachttraining, om klachten te voorkomen. 

Leuke bijkomstigheid is dat je door die krachttraining ook nog eens de tijd op jouw afstand 

zult verbeteren. Het is wel heel belangrijk dat de krachttraining, net als het hardlopen, 

consistent gedaan wordt. Het heeft natuurlijk geen zin om één keer per 3 weken een 

krachtsessie in te bouwen. Je lichaam leert hier niets van, behalve een hoop spierpijn elke 

3 weken opnieuw. Het meest ideale scenario is een frequentie van 2 keer per week. Mocht 

dit niet haalbaar zijn, wat in de praktijk vaak zo blijkt te zijn (hebben wij zelf ook last van), 

probeer dan in ieder geval 1 keer per week aan te houden.5,6

De link hieronder geeft een lijst met oefeningen die in zo’n krachttraining opgenomen 

kunnen worden.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLkUPWZ04W8QoY2RHKVqn4CBy1ljfNFld

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLkUPWZ04W8QoY2RHKVqn4CBy1ljfNFld
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Conclusie
Terugkomend op Yvonne, er is zeker nog hoop voor een mooie hardloop carrière. Het 

belangrijkste is om haar klachten door een sportfysiotherapeut in kaart te laten brengen. De 

volgende stap is een analyse van de balans tussen belasting en belastbaarheid. In 

Yvonne’s geval een kwestie van terugbrengen van hardloop intensiteit tot een punt waar zij 

binnen een pijncijfer 3 komt. Als laatste plant ze een afspraak in om door haar 

sportfysiotherapeut het hardlopen te laten analyseren. Daarnaast zal zij van haar 

sportfysiotherapeut een aantal oefeningen meekrijgen om zo de belastbaarheid van de 

achillespees te vergroten. 

Concluderend voor alle hardloop fanaten

- Ten eerste: Don’t be like Yvonne! Wees zuinig op je lichaam, je hebt er maar één. Denk 

na over het sporten en wat je eigenlijk aan het doen bent. Dat betekent absoluut niet dat je 

nooit eens wat anders mag doen, maar er komt wel enige verantwoordelijkheid bij sporten 

kijken. 

- Ten tweede: Als je al als Yvonne bent, trek dan aan de bel. Zorg dat je niet te lang met dit 

soort peesblessures rondloopt, want het kan een erg vervelende en hardnekkige klacht 

worden, waardoor je lang belemmert wordt in het sporten. Dat is toch zonde! 

- Ten derde: Er is voor iedereen hoop. Wij geloven dat er niet zoiets bestaat als ‘je moet er 

maar mee leren leven’. Zorg dat je professionele hulp krijgt en ga vol voor de revalidatie. 

Sporten is een voorrecht en zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Het laatste wat in de 

weg moet staan tussen jou en sporten is een blessure! 

Succes en veel plezier met gezond en verantwoord hardlopen! 

Jorrick en Dionne 

J.Brinkman@ftkw.nl D.Hendriksen@ftkw.nl
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