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Hoe ziet een enkeldistorsie er uit? 



Acute enkeldistorsie in cijfers 

• Meest voorkomende sportblessure 

• Ongeveer 27 000 enkeldistorsies/dag in VS 

• $3,8billion/jaar in de VS 

• 23-74% ontwikkelen residuele symptomen: 

 pijn, zwakte, herval, giving way & 
 verminderde fysieke activiteit 

• Residuele symptomen samengebracht onder 
algemene term ‘chronische enkelinstabiliteit’ 

• Belangrijkste oorzaak voor posttraumatische osteo-
arthritis 



Overzicht 

• Diagnose 

Guideline(s) acute enkeldistorsie 

Chronische enkelinstabiliteit: definities + 
mechanisme 

 

• Behandeling:  

Guideline(s) acute enkeldistorsie 

Chronische enkelinstabiliteit 
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Enkelverstuiking: 
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Jonckheer 
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Patrick Wyffels, Peter De Naeyer, Paul Van Royen 
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“Evidence-Based Medicine (EBM) is the integration of individual clinical 
expertise with the best available external evidence and patient’s values and 
expectations” (Sackett DL et al. BMJ 1996;312:71-72) 



Definitie 

• Combinatie van supinatie en adductie van de 
voet in plantair flexie 

• Gradaties (AMA): 

 graad 1: verrekking, geen aantoonbare 
macroscopische schade aan het ligamentair 
complex 

 graad 2: partiële ruptuur 

 graad 3: volledige ruptuur 



Differentiaal diagnose (KCE) 

Ligament partial or complete 
rupture 

Fractures 

Lateral ankle sprain Osteochondral fracture (talar 
dome) 

High ankle sprain or syndesmosis 
sprain 

Anterior calcaneal process fracture 

 

Deltoid ligament rupture 

 

Lateral malleolar fracture 

Medial malleolar fracture 

Achilles tendon rupture Navicular fracture 

 

Peroneal tendon subluxation or 
tear 

First metatarsal base fracture  

Fifth metarsal base fracture 

 
  Lisfranc’s fracture or dislocation 

Proximal fibular fracture associated 
with syndesmosis sprain 
(Maisonneuve fracture) 

Subtalar joint instability 

  



Klinisch onderzoek 

• Anamnese 

• Inspectie: zwelling, bloeduitstorting, deformaties 

• Orienterende palpatie – Ottawa Ankle Rules 

• BFO: actief/passief/weerstand 

• Toegevoegde testen: 
– Voorste schuiflade 

– Talar tilt 

– Exorotatietest/squeezetest 

• Palpatie 

 



ICF-kader 

 



Klinische vragen diagnose 

• Wat is de betrouwbaarheid van de Ottawa 
Ankle Rules? 

• Wat is de betrouwbaarheid van zwelling? 

• Wat is de betrouwbaarheid van de voorste 
schuifladetest? 

• Wat is de betrouwbaarheid van de talar tilt 
test? 

• Wat is de betrouwbaarheid van palpatiepijn? 

 

 



Anamnese 

 

 

 

 

 

 

letselmechanisme, symptomen en evolutie, initieel 
management, medische voorgeschiedenis 



Ottawa Ankle Rules 



DD fracturen 

• Bagatelletsels (VSG, 2009) 

• Maisonneuve fractuur: palpatie volledige 
fibula (KNGF, 2006) 

 



Wat met zwelling? 



Wat met zwelling? 

 

Plaats = indicatief voor de mogelijks aangedane 
structuur 

 

Mate van zwelling is geen criterium voor de 
ernst van een letsel of de waarde van een 
behandeling 

       (VSG, 2009) 



Voorste schuiflade 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Hogere betrouwbaarheid indien uitgevoerd na  

4 à 5 tal dagen 
           Ervaring noodzakelijk!   (VSG, 2009)

   



Talar tilt 



DD syndesmoseletsel 



Palpatie: Diagnostisch? 

 

 

 

 

 



Combinatie 

Als een haematoom/zwelling samen voorkomt 
met lokale drukpijn en een positieve voorste 
schuiflade, dan is de kans op een (partiele) 
ruptuur reëel.       (Van Dijk, 1996)  

 

             +   + 



Diagnostisch algoritme (KCE) 

 

History taking  

Physical examination  

Grading of ankle sprain  

 

OAR - OAR +  

Ottawa Ankle Rules (OAR) 

By trained healthcare providers  

 

Patient 

information 

No X-ray 

X-ray 

Favourable 
evolution with 

treatment 

X-ray - 

Persistence of 
symptoms after 3-

4 days 

X-ray + 

Re-evaluation 

Treatment and 
follow-up 

(specialist) 

Persistence of 
symptoms after 

3-4 days 

 

Re-evaluation 

 

Favourable 
evolution with 

treatment 

 



Key messages 

Acute evaluatie: Ottawa Ankle Rules 

 

Belang van uitgesteld klinisch onderzoek + 
hertesten 

 

Bij persisterende klachten verder onderzoek 

 

Differentiaaldiagnostiek 



Hoe ziet chronische enkelinstabiliteit 
er uit? 

 

 

 

 



Definities chronische enkelinstabiliteit 

CAI • Repetitieve episodes van enkelinstabiliteit 
 # enkeldistorsies 

• Term gebruikt voor personen met 
mechanische en functionele instabiliteit 

Mechanische 
instabiliteit  

ROM buiten normale fysiologische grenzen 

Functionele 
instabiliteit  

Frequente episodes van ‘giving way’ + gevoel 
van instabiliteit 

Giving way excessieve inversie van de achtervoet  
≠ enkeldistorsie 

Hertel, 2002; Delahunt et al, 2010 



Definitie chronische enkelinstabiliteit 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hertel, 2002 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hiller et al, 2011 



 



Mechanische instabiliteit 

• Pathologische laxiteit: 
– Klinische testen: ant. schuiflade (ATFL)/ talar tilt (CFL) 

– Instrumenteel: stress RX en arthrometrie 

 

 

 

 

 



Mechanische instabiliteit 

 

 

 

 
 

 

Weigth-Bearing Lunge Test 

• Artrokinematische ∆: 
 - Tibiofibulair: anterieure positiefout fibula 

 - Talocruraal: anterieure positiefout talus + posterior glide↓
   Dorsiflexion ROM ↓ 

 



Onderzoek: Translatietest talus nr dorsaal 

 

 



Onderzoek: Translatietest fibula nr dorsaal 

 



Mechanische instabiliteit 

 

 

 

 

 

 

 
• Synoviale en degeneratieve ∆: 

– Synoviale hypertrofie en impingement 

– Osteofyten, loose bodies, subchondrale sclerose en 
osteochondritis 

 





Functionele instabiliteit 

• Verstoorde proprioceptie: 

 
Oorzaak: ‘deafferentiatie’, Freeman (1965) 

   ∆ sensitiviteit spierspoeltjes 

 

Onderzoek: passieve/actieve repositie + kinesthesie 

 

Conclusie: tegenstrijdig bewijs omtrent kinesthesie 

  positiezin in het frontale vlak↓ 

 

 



Functionele instabiliteit 

• Verstoorde neuromusculaire controle: 

 
 

 

 
 

Visueel systeem 

Vestibulair systeem 



Functionele instabiliteit 

• Verstoorde neuromusculaire controle: 

   

- Feedback: reactietijd van de Peroneus  
    Longus ↑ 

   

- Feedforward: ↓ activiteit van de peroneus 
   longus voor landing  

 

 
 



Functionele instabiliteit 

• Verstoorde posturale controle 

 = Algemene consensus 
– Zowel statische/dynamische posturale controle ↓ 

– Combinatie van proprioceptie en neuromusculaire 
controle ↓ 

– CAI: heupstrategie ipv enkelstrategie 

– Verschillende klinische testen voor posturale 
controle: Modified Romberg test, BESS, SEBT, 
hoptesten 

 

 
 



Functionele instabiliteit 

• Krachtsdeficieten 
 

– Enkel: ↓ evertor and  
  invertor kracht? 
 
Contradictie in de literatuur: 
 
• Tekort in enkel invertor/evertor kracht: Ryan (1994), Hartsell & Spaulding (1999), 

  Willems et al (2002), Yildez et al (2003), Witchalls et al (2012) 
 

• Tekort in plantair flexie kracht: Hubbard et al (2007), Gribble and Robinson 
  (2009), Fousekis et al 2012, Witchalss et al 2012 

 

• Geen tekort in evertor kracht: Lentell et al (1995), Bernier et al (1997), McKnight  & 
  Armstrong (1997), Wilkerson (1997), Kaminski et al (1997), Kaminski and Hartsell (2002), 
  Munn et al (2003) 

 
 



Functionele instabiliteit 

• Krachtsdeficieten 

 

– Knie: ↓ flexie en extensie kracht (Gribble and Robinson, 

2009) 

 

– Heup: ↓ ABD kracht  (Friel et al, 2006) 

 



FADI: 
Foot and Ankle 
Disability Index 
 
CAIT: Cumberland  
Ankle Instability 
Tool 
 

  

Geen 

enkel 

probleem 

Niet zo 

moeilijk 
Moeilijk 

Enorm 

moeilijk 
Onmogelijk  

1.  Staan      

2.  Op effen grond wandelen      

3.  
Blootsvoets op effen 

ondergrond wandelen      

4.  Helling opwandelen      

5.  Helling afwandelen      

6.  Trap opgaan      

7.  Trap afgaan      

8.  
Op oneffen grond 

wandelen      

9.  Stoeprand op- en afgaan      

10.  Hurken      

11.  Slapen      

12.  Op de tenen gaan staan      

13.  Beginnen te wandelen      

14.  
5 minuten of minder 

wandelen      

15.  
Ongeveer 10 minuten 

wandelen      

16.  
15 minuten of langer 

wandelen      

17.  Huishoudelijke taken      

18.  Dagelijkse activiteiten      

19.  Persoonlijke verzorging      

20.  
Licht tot gematigd werk 

(staan, stappen)      

21.  

Zwaar werk 

(duwen/trekken, 

klimmen, dragen) 
     

22. Recreatieve activiteiten      

  

  
GEEN 

PIJN 

MILDE 

PIJN 

GEMATIGDE 

PIJN 

HEVIGE 

PIJN 
ONDRAAGLIJKE PIJN 

23.  Gemiddeld pijnniveau      

24. Pijn in rust      

25. Pijn bij normale      



Besluit mechanisme CAI 

 

 

CAI is een multifactoriële pathologie 

 

Noodzaak om verschillende componenten te 
evalueren om tekorten te bepalen 
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Behandeling 

 

 

Doel: ‘patiënt’ op hetzelfde of hoger functioneel 
niveau brengen dan voor het letsel 

 

 



Prognose 

 



Prognose 

• Een normaal herstelproces leidt binnen de 6 tot 8 weken tot 
functieherstel en genezing zonder restletsels (KNGF, WVVH) 

• Na 12 weken hebben de meeste patienten het sporten weer hervat 
op hetzelfde niveau als voor het trauma (KNGF, WVVH) 

• Pijn daalt snel in de eerste 2 weken (Kerkhoffs, Level 1). 

• Na 1 jaar heeft 5% to 33% nog steeds pijn en instabiliteitsklachten 
(Level 1) en 3% to 34% krijgt recidiverende distorsies (Kerkhoffs, 
Level 1). 

• Sport op een hoog niveau is mogelijks een ongunstige factor voor 
het ontwikkelen van residuele klachten (Kerkhoffs, Level 3). 

• Verhoogde ligamentaire laxiteit na een inversietrauma is mogelijks 
ook een ongunstige prognostische factor voor het ontwikkelen van 
chronische instabiliteit (Kerkhoffs, Level 3). 



Natuurlijk herstelproces 

 



Belastbaarheidscurve 

 



MAAR…. 

 

• De duur van ligamentair herstel na een 
enkeldistorsie is niet gekend 

• Pas na 6 weken tot 3 maanden verbetering in 
mechanische stabiliteit 

• Beperkt percentage nog steeds mechanisch 
instabiel na 1 jaar 

      (Hubbard & Hicks, 2008) 



Rehabilitatie paradigma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klinische vragen therapie 

• Wat is de effectiviteit van medicatie? 

• Wat is de effectiviteit van RICE? 

• Wat is de effectiviteit van ultrason? 

• Wat is de effectiviteit van laser therapie? 

• Wat is de effectiviteit (partiële) immobilisatie? 

• Wat is de effectiviteit van manuele 
mobilisaties? 

• Wat is de effectiviteit van oefentherapie? 



Medicatie 

• Topische/lokale NSAIDs aanbevolen voor 
pijnverlichting 

• Additioneel wordt paracetamol aangeraden 

• Indien onvoldoende effect: orale NSAIDs 

   indien gastrointestinale, nier- of 
 leveraandoeningen kan behandeling met 
 COX-II inhibitoren overwogen worden 

       (KCE, 2013) 



RICE 

“Het gebrek aan kwaliteitsvolle studies 
ontbreekt om de effectiviteit van RICE te 

evalueren en dus om RICE aan te bevelen in de 
behandeling van acute enkeldistorsies” (KCE) 

VS 

“Het gebruik van ijs en compressie, in 
combinatie met rust en elevatie is zinvol ter 

bevordering van het welbevinden van de 
patiënt” (VSG) 



Rust 

• Beperkte evidentie dat bewegen en belasten 
binnen de pijngrens een zinvol is ter vermindering 
van pijn en zwelling 

• Absolute rust wordt afgeraden (VSG) 

 

IJS 
• Conflicterende evidentie ivm effect op pijn, 

zwelling en ‘return to activity’ 
• Kan overwogen worden om de lokale pijn te 

reduceren (VSG) 

 
 



Compressie 

• Onvoldoende bewijs om uitspraak te doen over het 
effect van compressie op pijn, zwelling en functieverlies 

• Advies om de eerste 24u een elastische bandage aan te 
leggen en daarna een soft brace (VSG) 

 

Elevatie 
• Geen evidentie beschikbaar om het gebruik ervan te 

ondersteunen of verwerpen (KCE) 

• Het hoog leggen van het been de eerste dagen dient 
overwogen te worden (VSG) 

 

 



Ultrason en Laser 

• Ultrageluid, laser en elektrotherapie bieden 
geen meerwaarde en worden niet aanbevolen 
(level 1, alle bronnen) 

 



Immobilisatie  

• Behandeling met niet-rigide en semi-rigide 
enkelondersteuning is te verkiezen boven 
gipsimmobilisatie (KCE) 

 

• Bij ernstige letsel (onvermogen om te steunen 
na 3 dagen) kan een korte (tot 10 dagen) 
gipsimmobilisatie overwogen worden (KCE) 



Bandage, tape of brace? 

• Geen duidelijke keuze! 

• Acute fase: eerder elastisch aangeraden 
wegens zwelling 

• Tape kan aanleiding geven tot huidirritaties 

• Braces leiden tot betere functionele outcomes 
dan andere supports… 

• Patientenvoorkeur!  



Manuele mobilisaties 

 

Manuele mobilisaties van het enkelgewricht 
hebben een zeer geringe toegevoegde waarde 
en worden derhalve niet aanbevolen (KCE) 

Vs 

Het is aannemelijk dat manuele mobilisatie een 
initieel positief effect heeft op dorsale flexie van 
de enkel bij een (sub)acuut enkelletsel (KNGF) 



Oefentherapie  

• Oefentherapie geeft wel een sneller functioneel herstel en 
dus ook werk- en sporthervatting, en is effectief ter preventie 
van recurrente enkelverstuikingen 

• Oefentherapie therapie waaronder proprioceptieve/ 
evenwichtstraining is aanbevolen in een vroeg stadium bij de 
behandeling van een acute enkelverstuiking.  

• Er is geen afdoend klinisch bewijs om een onderscheid te 
maken tussen de verschillende types van bewegingstherapie 
of om een specifieke setting (thuis zonder toezicht of onder 
toezicht in een (para)medische setting) aan te bevelen. 



Therapeutisch algoritme 

 

Acute ankle sprain 

Patient 
information  

on the warning 
symptoms 

 

Rest in the 

immediate 
acute phase 

Topical NSAIDs if 
possible  

 

+ Paracetamol 

 

 

Ankle supports 

Semi-rigid or non 
rigid ankle support 

preferably 

If pain persists 

 

Oral NSAIDs 

+ Paracetamol 

Exercise therapy as 
soon as possible 

Diagnosis 
Re-evaluation 

after 3 to 4 

days  

If patient  

unable to bear 

weight  

Case by case, in severe 
ankle sprain  

 

Immobilisation with cast 

 

up to 10 days 

 





In de praktijk 

• Mobilisaties: 

 dorsiflexiemobiliteit↑ 

 drop landing: plantair flexie↓ 

 preventief effect? 

Evaluatie: 

Weigth-Bearing Lunge Test 

 

 



Behandeling 

• Voorwaarden stabilisatietraining 
 

• Voldoende mobiliteit 
 

• Acurate proprioceptie 
 

• Voldoende spiercontrole 
 

• Minimale spierkracht 
 

• Voldoende stabiliteit proximale segmenten van 
de kinetische keten 

 



Behandeling 

 

• Spiercontrole 



Behandeling 

• Cocontractie enkelstabilisatoren 



Behandeling 



Progressie 

 2 benen    → 1 been 

 Ogen open   → gesloten 

 Eenvoudige  → complexe opdracht 

 Statisch    → dynamisch 

 Vaste ondergrond  → instabiele ondergrond 

 Traag    → snel 

 Met feedback  → zonder feedback (verbale 
en tactiele correctie,spiegel, aandacht afleiden, 
…) 



Progressie? 



Progressie? 



Behandeling 

• Balanstraining 

  

 Neuromusculaire controle 

 Reactietijd ↓ van Peroneus Longus en tibialis 
anterior 

 Verklaring: stijvere spieren  ↑ gevoeligheid van 
de spierspoeltjes 

   

 



Behandeling 

• Balanstraining 

 

 duidelijke evidentie dat posturale controle 
verbetert door balanstraining 

 

Werkingsmechanisme?  
grote rol voor het CZS 

  

 



Behandeling 

Maar wordt de patiënt er ook beter van….? 

 

• Functionele revalidatie verbetert de self-
reported instability 

 

• Verschillende studies tonen aan dat het risico 
op resprain verlaagt 

 

 

 

 

 



Behandeling 

• Richtlijnen voor goede balanstraining: 

 Ideale recept bestaat (nog) niet 

  

Minstens 6 weken 

3x/week, 20’-30’ 

Graduele opbouw 

Voldoende uitdagend! 

Aangepast aan patiënt (sportspecifiek) 



Behandeling 

• Kracht 

 Evidentie? 

      



Behandeling 

• Tape en Brace 



Besluit behandeling 

• Aandacht voor alle blokken van de piramide 

• Geen standaardbehandeling, maar 
patiëntspecifiek 

• Voldoende trainingsprikkels 

• Voldoende lange trainingsperiode 

• Sportspecifieke oefeningen integreren 

• Behandelbare aspecten evalueren 

 




