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De patellatendinopathie (ook wel jumper’s knee genoemd) is een veel voorkomende en 
lastig te behandelen overbelastingsblessure van de patellapees die de carrière van een 
sporter vaak sterk negatief  beïnvloedt. Er lijkt sprake van een gestoord regeneratiepro-
ces in de pees en niet van een ontsteking zoals eerder gedacht werd, wat consequenties 
heeft voor de te volgen behandelstrategie. Centraal in een revalidatieprogramma voor 
patellatendinopathie staan aangepaste belasting, excentrische oefentherapie gericht op 
verbetering van de spier-peesfunctie en het optimaliseren van de belastbaarheid. Peesh-
erstel gaat langzaam, waardoor langdurige revalidatie nodig is. Anti-inflammatoire be-
handelmethoden zijn meestal niet succesvol. Chirurgisch ingrijpen biedt ook geen ga-
rantie voor een snelle symptoomloze terugkeer in de sport op het oorspronkelijke niveau. 
Extracorporele shockwavetherapie (ESWT), het echoscleroseren van neovascularisaties 
en tendineuze en peritendineuze injecties met aprotinine en autologe groeifactoren lijken 
nieuwe, veelbelovende behandelmethoden.
Dit proefschrift richt zich op het vergoten van de huidige kennis betreffende de patel-
latendinopathie bij recreatieve sporters en de rol die ESWT in de behandeling van deze 
aandoening kan spelen. Het eerste doel is om te beschrijven wat de prevalentie is van de 
patellatendinopathie bij breedtesporters en wat mogelijke risicofactoren zijn voor deze 
overbelastingsblessure. Het tweede doel is om specifieke evaluatiemethodes voor de pa-
tellatendinopathie te ontwikkelen en te onderzoeken. Het derde doel is om de effectiviteit 
van ESWT als behandelmethode voor de patellatendinopathie te bestuderen.
Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 3 was om vast te stellen wat de preval-
entie van patellatendinopathie is onder recreatieve sporters en verder om potentiële risi-
cofactoren voor deze aandoening te vinden. Daarom werden 891 vrouwelijke en manneli-
jke recreatieve sporters van zeven populaire sporten in Nederland (basketbal, volleybal, 
handbal, korfbal, voetbal, hockey en atletiek) bevraagd. Door middel van een speciaal 
ontwikkelde vragenlijst werd informatie verkregen met betrekking tot individuele karak-
teristieken (leeftijd, lengte, gewicht), trainingsachtergrond, eerdere en huidige knieproble-
men en de VISA-P (Victorian Institute of  Sport Assessment - Patella) score als maat voor 
ernst van de blessure. De totale prevalentie van de patellatendinopathie was 8,5% (78 van 
de 891 sporters), waarbij er een significant verschil was tussen de sporten die verschil-
len in de mate van belasting van de knie en de ondergrond waarop gespeeld wordt. De 
prevalentie was het hoogst onder volleyballers (14,4%) en het laagst onder voetballers 
(2,5%), en significant hoger onder mannelijke sporters (51 van de 502, 10,2%) dan onder 
vrouwelijke sporters (25 van de 389, 6,4%). De gemiddelde duur van de klachten was 18,9 
maanden (SD 21,6; range 2,0–59,8). De gemiddelde VISA-P van de sporters met patellaten-
dinopathie was 71,4 (SD 13,8). Sporters met patellatendinopathie waren significant ouder, 
langer en zwaarder dan sporters zonder patellatendinopahtie. Op grond van de resultaten 
van deze cross-sectionele survey kan geconcludeerd worden dat de prevalentie van de 
patellatendinopathie ook onder recreatieve sporters hoog is en dat de patellatendinopa-
thie bijna tweemaal zoveel voorkomt bij mannelijke als bij vrouwelijke recreatiesporters. 
Verschillende sportspecifieke belastingskarakteristieken van het strekapparaat van de 
knie, ondergrond waarop gespeeld wordt, en leeftijd, lengte en gewicht lijken factoren die 
geassocieerd zijn met de patellatendinopathie.  
De VISA-P vragenlijst kwantificeert de ernst van de klachten, de kniefunctie en de mogeli-
jkheid om te sporten bij sporters met een patellatendinopathie. Deze korte Engelstalige 
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vragenlijst die door de sporters zelf  wordt ingevuld, is in Australië ontwikkeld om de 
revalidatie te monitoren en de resultaten van klinische studies te evalueren. Het doel van 
hoofdstuk 4 was om deze vragenlijst volgens internationale richtlijnen te vertalen naar 
het Nederlands en om de reproduceerbaarheid en validiteit van deze Nederlandstalige 
versie van de VISA-P te onderzoeken. Om de test-hertest betrouwbaarheid te bepalen 
vulden 99 studenten de vragenlijst 2 keer in, met een tijdsinterval van 2,5 weken. Om de 
discriminatieve validiteit van de Nederlandse VISA-P te onderzoeken, vulden 18 gezonde 
studenten, 15 prestatiegerichte volleyballers (‘at-risk’ populatie), 14 patiënten met een pa-
tellatendinopathie, 6 patiënten die geopereerd waren vanwege een patellatendinopathie, 
17 patiënten met een andere knieblessure dan patellatendinopathie, en 9 patiënten met 
niet-knie gerelateerde klachten de Nederlandse VISA-P in. 
De Nederlandstalige VISA-P vragenlijst liet een acceptabele test-hertest betrouwbaarheid 
zien (ICC = 0,74). De gemiddelde (± SD) VISA-P scores waren 95 (± 9) voor de gezonde 
studenten, 89 (± 11) voor de volleyballers, 58 (± 19) voor patiënten met een patellatendi-
nopathie en 56 (± 21) voor sporters die een operatie vanwege een patellatendinopathie 
aan hun knie hadden ondergaan. Patiënten met een andere knieblessure dan patellaten-
dinopathie en patiënten met niet-knie gerelateerde klachten scoorden respectievelijk 62 
(± 24) en 77 (± 24) punten. Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat de Nederland-
se VISA-P vragenlijst een betrouwbare en valide scoringsmethode is om symptomen, 
kniefunctie en mogelijkheid om te kunnen sporten te evalueren bij Nederlandse sporters 
met patellatendinopathie.
De single-leg squat op een helling van 25° is zowel een klinisch bruikbare belastingstest 
als een oefentherapeutische interventie voor patiënten met een patellatendinopathie. Er 
bestaan verschillende hypotheses ten aanzien van de belasting op de patellapees en de 
patellofemorale krachten tijdens de single-leg squat, maar deze zijn nooit onderzocht in 
biomechanische studies. Daarom was het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 
5 om te onderzoeken hoe de kniemomenten en patellofemorale krachten zich verhouden 
tot de hellingshoek bij de single-leg squat. Vijf  proefpersonen voerden op een been ex-
centrische squats uit onder een hellingshoek van 0°, 5°, 10°, 15°, 20° en 25°, zonder en 
met een 10-kg zware rugzak, en onder een hellingshoek van 30° op een helling die op 
een krachtplaat was geplaatst. Kinematische en krachtplaat data werden vastgelegd met 
het Optotrak systeem. Gewrichtsmomenten van enkel, knie en heup werden berekend 
met behulp van twee-dimensionale inverse dynamica. Het kniemoment nam met 40% toe 
bij hellingshoeken van 15° en hoger, terwijl enkel- en heupmoment afnamen. De maxi-
male knie- en enkelhoeken namen toe bij steilere hellingshoeken. Met 10kg extra gewicht, 
onder een hellingshoek van 25° was het knie moment 23% hoger dan onbelast. Zowel de 
krachten in de patellapees als de patellofemorale krachten namen toe bij hogere helling-
shoeken maar vanaf  60% knieflexie namen de patellofemorale krachten meer toe dan die 
in de patellapees. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat alle op een been uitge-
voerde squats onder een hellingshoek van meer dan 15° resulteren in een 40% toename 
van de maximale patellapees kracht. Bij een knieflexie van meer dan 60° nemen de patel-
lofemorale krachten meer toe dan de krachten in de patellapees. Een hogere belasting op 
de pees kan bereikt worden door extra gewicht in een rugzak te gebruiken.
De literatuurreview beschreven in hoofdstuk 6 vat de huidige kennis met betrekking 
tot ESWT als behandelmethode voor de patellatendinopathie samen. Het doel van deze 
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review was om (1) de effectiviteit van ESWT als behandeling voor de patellatendinopa-
thie te onderzoeken, (2) richtlijnen op te stellen voor een effectief  ESWT behandelprotocol 
voor de patellatendinopathie, en (3) nieuwe onderzoeksgebieden voor verdere studies te 
vinden. Een systematische en geautomatiseerde zoekopdracht in de Medline en Embase 
databases werd uitgevoerd om studies te vinden die de effectiviteit van ESWT op de pa-
tellatendinopathie beschrijven. Er werden zeven studies over dit onderwerp geïncludeerd, 
allemaal gepubliceerd na 2000. Deze studies omvatten in totaal 283 patiënten (298 pezen), 
waarvan er 204 (215 pezen) behandeld werden met ESWT. De behandelresultaten waren 
positief, maar de meeste studies hadden methodologische tekortkomingen, kleine patiën-
tenaantallen en/of  korte follow-up periodes. De methode van opwekken en applicatie van 
de shockwaves, het gebruikte energieniveau, het aantal en de frequentie van de behan-
delingen, het gebruik van (lokale) anesthesie en lokalisatiemethode varieerden. Op basis 
van deze review kan geconcludeerd worden dat ESWT een veilige en veelbelovende be-
handeling lijkt te zijn voor de patellatendinopathie met een positief  effect op pijn en func-
tie. Op grond van de huidige kennis is het echter onmogelijk een specifiek behandelproto-
col aan te bevelen. Verder basaal en klinisch onderzoek naar de het werkingsmechanisme 
en de effectiviteit van ESWT bij de patellatendinopathie zijn nodig.
Hoofdstuk 7 beschrijft de studieopzet van de TOPGAME studie (Tendinopathy of  
Patella Groningen Amsterdam Maastricht ESWT), die als doel heeft om de effectiviteit 
van ESWT te bepalen bij sporters met een patellatendinopathie die ondanks pijn door-
trainen en  wedstrijden spelen. De TOPGAME studie is de eerste gerandomiseerde ge-
controleerde studie met geblindeerde deelnemers en beoordelaars, die het effect onder-
zoekt van gefocuste ESWT op pijnreductie en herstel van functie bij sporters met een 
patellatendinopathie in vergelijking met sporters die placebo-ESWT krijgen. Deelnemers 
waren volleyballers, handballers en basketballers met patellatendinopathie klachten van 
tenminste 3 en maximaal 12 maanden die wel in staat waren om te blijven trainen en 
wedstrijden te spelen. 
De interventiegroep werd in de eerste competitiehelft 3 maal met een tijdsinterval van 
een week behandeld met door feedback van de patiënt gestuurde gefocuste ESWT met 
gemiddelde energiedichtheid zonder lokaal anesthesie. De controlegroep kreeg een pla-
cebo- ESWT behandeling. De follow-up metingen werden 1, 12 en 22 weken na de laatste 
ESWT of  placebo-ESWT behandeling verricht, waarbij de laatste meting nog binnen het 
speelseizoen viel. De primaire uitkomstmaat was de VISA-P score. Ook werden gegevens 
verzameld over pijn tijdens functietesten (sprongtesten en single-leg decline squat). Ge-
durende de hele follow-up periode registreerden de deelnemers via internet in een logboek 
ook de mate van pijn, klachten, sportbeoefening, bijwerkingen van de behandeling en 
eventuele bijkomende medische behandelingen. 
Hoofdstuk 8 rapporteert de belangrijkste resultaten van de TOPGAME studie. In to-
taal 127 sporters werden uitgenodigd om deel te nemen aan de studie; 62 voldeden aan 
de inclusiecriteria en werden na toestemming gerandomiseerd in een ESWT (n=31) of  
een placebogroep (n=31). De gemiddelde VISA-P scores voor en 1, 12, en 22 weken na 
behandeling waren 59,4 (±11,7), 66,8 (±16,2), 66,7 (±17,5) en 70,5 (±18,9) voor de ESWT 
groep en 62,4 (±13,4), 66,3 (±19,0), 68,9 (±20,3) en 72,7 (±18,0) voor de placebogroep. Er 
was een significant effect voor tijd (p<0,01), maar geen behandeling x tijd interactie effect 
(p=0,82). De secundaire uitkomstmaten lieten hetzelfde patroon zien. Op grond van deze 
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resultaten is de conclusie dat ESWT als monotherapie geen voordeel heeft ten opzichte 
van placebobehandeling bij de behandeling van actief  doorsportende sporters met een 
patellatendinopathie met klachten korter dan 12 maanden.
De algemene discussie in hoofdstuk 9 plaatst de resultaten van de studies uit de voor-
gaande hoofdstukken in een breder perspectief. Daarbij worden tevens klinische aan-
bevelingen en suggesties voor verder onderzoek gedaan. In het eerste deel worden de 
epidemiologie van de patellatendinopathie en de implicaties voor preventie van deze 
aandoening beschreven. Het tweede deel van de algemene discussie focust op de verschil-
lende evaluatiemethodes die gebruikt kunnen worden als uitkomstmaat voor de patel-
latendinopathie. In het derde deel wordt de rol van ESWT, temidden van andere behande-
lopties, in de behandeling van de patellatendinopathie beschreven. Het “peespathologie 
continuüm model” wordt gepresenteerd waarmee het mogelijk wordt beter te begrijpen 
en te verklaren waarom de resultaten van verschillende behandelmethodes zo divers zijn. 
Verder onderzoek is nodig om de optimale behandelstrategie te bepalen voor de patel-
latendinopathie. 
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The VISA-P questionnaire in English

 
Name:  _______________________________    Date: ___ ________ 

The Victorian Institute of Sport Assessment Score

1. For how many minutes can you sit pain free? 

0 – 15  
mins 

 15 – 30 
mins 

 30 – 60  
mins 

 60 – 90  
mins 

 90 – 120 
mins 

 > 120     
mins 

           

0 2  4         6  8 10 

2. Do you have pain walking downstairs normally?   
           No 

pain
Severe 
Pain / 
Unable

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

3.  Do you have pain at the knee with full active non-weight bearing knee extension? 
  

           No 
pain

Severe 
Pain / 
Unable

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

4. Do you have pain when doing a lunge? 
  

           No 
pain

Severe 
Pain / 
Unable

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

5.  Do you have problems when squatting?      
           No 

pain
Severe 
Problems  
/ Unable

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

6.  Do you have pain during or immediately after doing 10 single leg hops?  
           No 

pain
Severe 
Pain / 
Unable

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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7. Are you currently undertaking all aspects of normal training or activity? 

0  No. Not at all. 

4  Modified training or activity. 

7  Full training / competition but not at same level as when symptoms began. 

10  Competing at the same level as symptoms began. 

8. This question has 3 parts - please answer one part only

If you have no pain while being active or playing sport → answer Q8a only. 
If you have pain while active or playing sport but it doesn’t stop you from training → answer 
Q8b only. 
If you have pain that stops you from being active or playing sport →  answer Q8c only. 

8a.  If you have no pain while playing sport, for how long do you train?  

0 – 20 mins
  

20 – 40 mins
  

40 – 60 mins
  

60 – 90 mins
  

> 90 mins

         

6 12  18  24  30 

8b.  If you have some pain  while playing sport, but it does not stop you from  
       completing your training, for how long can you train?  

0 – 15 m ins
  

15 – 30 mins
  

30 – 45 mins
  

45 – 60 mins
  

> 60 mins

         

0 5  10  15  20 

8c.  If you have pain that stops you from playing sport, for how long can you train?  

Nil 
  

0 – 10 mins
  

10 – 20 mins
  

20 – 30 mins
  

> 30 mins

         

0 2  5  7  10 

TOTAL VISA SCORE 

-
-

-
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J. Zwerver, T. Kramer, I. van den Akker-Scheek 2009

De Nederlandse VISA-P score

Naam:     Geboortedatum:

Datum:

1. Hoeveel minuten kunt u zitten zonder pijn? 

0 – 15  
minuten 

 15 – 30 
minuten 

 30 – 60  
minuten 

 60 – 90  
minuten 

 90 – 120 
minuten 

 > 120 
minuten 

           

0  2  4         6  8  10 

2. Hebt u pijn als u de trap afloopt in een normaal  tempo? 

           Geen 
pijn 

Hevige 
pijn of 
niet 
mogelijk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Hebt u pijn als u uw knie strekt zonder er gewicht op te zetten? 

           Geen 
pijn 

Hevige 
pijn of 
niet 
mogelijk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Hebt u pijn wanneer u een uitvalspas (lunge) maakt?  

           Geen 
pijn 

Hevige 
pijn of 
niet 
mogelijk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Hebt u problemen met het uitvoeren van de squatbeweging (hurkbeweging)? 

           Geen 
pijn 

Hevige 
pijn of 
niet 
mogelijk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Hebt u pijn gedurende of direct na het doen van 10 sprongetjes/hupjes op één  
been? 

           Geen 
pijn 

Hevige 
pijn of 
niet 
mogelijk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The translated Dutch VISA-P questionnaire
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J. Zwerver, T. Kramer, I. van den Akker-Scheek 2009

7. Doet u op dit moment aan sport of andere fysieke activiteiten? 

0  Helemaal niet 

4  Aangepaste training en/of aangepaste competitie 

7  Volledige training en/of competitie, maar niet op hetzelfde niveau als toen de 
symptomen begonnen 

10  Op hetzelfde wedstrijdniveau of op een hoger wedstrijdniveau in vergelijking met 
het begin van de symptomen 

8. Vult u alstublieft of A, of B of C in bij deze vraag
- Wanneer u geen pijn hebt tijdens het sporten  beantwoordt dan alleen vraag 8A.
- Als u pijn hebt tijdens het sporten , maar u hoeft niet te stoppen  met de sportieve 

activiteit, beantwoordt dan alleen vraag 8B. 
- Wanneer u zodanige pijn  hebt dat u moet stoppen met de sportieve activiteit,  

beantwoordt dan alleen vraag 8C. 

8a. Wanneer u geen pijn hebt tijdens het sporten, hoe lang kunt u dan trainen? 

0 – 20 
minuten 

 20 – 40 
minuten 

 40 – 60 
minuten 

 60 – 90 
minuten 

 > 90 
minuten 

         

6  12  18  24  30 

8b. Wanneer u pijn hebt tijdens het sporten, maar u  hoeft hierdoor niet te stoppen 
met sporten, hoe lang kunt u dan trainen? 

0 – 15 
minuten 

 15 – 30 
minuten 

 30 – 45 
minuten 

 45 – 60 
minuten 

 > 60 
minuten 

         

0  5  10  15  20 

8c. Wanneer u een zodanige pijn hebt dat u moet sto ppen met trainen, hoe lang 
kunt u dan trainen? 

Niet  0 – 10 
minuten 

 10 – 20 
minuten 

 20 – 30 
minuten 

 > 30 
minuten 

         

0  2  5  7  10 

TOTALE SCORE 
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Beste Ron, ik wil je bedanken voor de mogelijkheid die je me gegeven hebt om vanuit het 
Sportmedisch Centrum UMCG deze promotiestudie te verrichten. Je liet me de ruimte om 
mijn gang te gaan en had vertrouwen in een goede afloop. Op de schaarse momenten in 
dit traject dat er wat hobbels op de weg waren, stond je op en effende je adequaat het pad. 
Naar mijn idee is het echter vrij gladjes verlopen en is het grootste obstakel waar je in de 
afgelopen drie jaar mee geconfronteerd werd mijn brievenbus geweest. Gelukkig kon je 
(bumper) daar prima tegen. Dankjewel voor je hulp en het in mij gestelde vertrouwen!

Beste Inge, zonder jou was dit proefschrift niet tot stand gekomen. Jouw geweldige inzet, 
je ongelooflijke werklust en niet aflatende steun waardeer ik zeer. We voelden elkaar per-
fect aan en ik kon altijd bij je aankloppen; niet alleen voor allerlei onderzoeksgerelateerde 
vragen die bij mij “als simpele sportarts” opkwamen, maar ook om even te mopperen of  
voor een (of  meestal meerdere) dropjes. Heel hartelijk bedankt!

Beste Fred, als sportarts heb je een belangrijke rol gespeeld in het design, de uitvoering 
en de rapportage van de TOPGAME studie en afronding van deze thesis. Jouw positieve 
kritische commentaar, punctualiteit en soms verfrissende Limburgse kijk zijn heel nuttig 
geweest en hebben beslist bijgedragen aan het slagen van dit project. Dankjewel!

Beste Frank, Sjoerd en Koen, graag wil ik jullie als leden van de leescommissie bedanken 
voor het kritisch doorlezen en beoordelen van het manuscript.

Beste Steef, jij haalde mij in 2002 naar Groningen om 2e sportarts te worden in het toen-
malige AZG. Ik heb je sindsdien leren kennen als een zeer gemotiveerde, inspirerende en 
vakbekwame collega die sportgeneeskunde hoog in het vaandel heeft. Je initieerde negen 
jaar geleden het jumper’s knee onderzoek. Jouw flair heeft mij geïnspireerd om groter te 
denken op onderzoeksgebied, wat onder meer resulteerde in de landelijke TOPGAME 
studie. Je soms vlijmscherpe analyses maar altijd positieve feedback zijn nuttig geweest 
voor dit proefschrift. Daarnaast stond je op de werkvloer altijd klaar als ik soms afwezig 
was. Kortom je bent een geweldige collega! Dankjewel!

Beste Hans, als “tweedehansje” heb jij een zeer belangrijke rol gespeeld in de TOPGAME 
studie. Jij zorgde ervoor dat de praktische zaken vlot verliepen, had contact met de deelne-
mers en stuurde het TOPGAME team aan. Als ik zenuwachtig rondrende en me afvroeg 
of  alles goed geregeld was, straalde jij altijd rust uit en stond iedereen vriendelijk te 
woord. Ook buiten het werk ben ik deze rust en vriendelijkheid van je gaan waarderen. 
Ik heb prettig met je samen gewerkt en wil je heel hartelijk bedanken voor je geweldige 
bijdrage aan dit project. 

Beste Nynke, ook jij bent zeer belangrijk geweest voor het slagen van de TOPGAME 
studie. Hoewel de onderzoekswereld helemaal nieuw en misschien wel wat vreemd voor 
je was, legde je op enthousiaste wijze de basis voor het succes door onder meer je com-
municatie met de bonden en sporters en door het ontwikkelen van de website. Dat je en 
passant ook nog een prachtige zoon (potentiële volleyballer?) op aarde zette is natuurlijk 
helemaal een TOP prestatie. Dankjewel!
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Natuurlijk wil ik het hele TOPGAME team bedanken dat geholpen heeft bij dit project. 
Zonder jullie geweldige steun was dit niet gelukt. Evert, dankjewel voor je methodologi-
sche ondersteuning; Lydia en Tetske, dank voor jullie geweldige inzet en bereidheid om 
letterlijk door weer en wind, stad en land af  te reizen en deelnemers achter de broek aan te 
zitten voor de behandeling en evaluatie; Henk, jou wil ik specifiek bedanken voor de data 
analyses en het meedenken. Ik ga ervan uit dat je op passende wijze een vervolg geeft aan 
dit onderzoek en er dan zelf  op promoveert; Gerard, dank voor je hulp op locatie Twente; 
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Johannes Zwerver (roepnaam Hans) werd geboren op 3 september 1967 in Emmeloord. 
Na het doorlopen van het Gymnasium aan de C.S.G. te Emmeloord, studeerde hij ge-
zondheidswetenschappen (propedeuse) en geneeskunde aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Naast zijn studie speelde hij basketbal op (inter)nationaal niveau.
Na zijn artsexamen (1994) vervulde hij zijn diensplicht als bataljonsarts te Ede. In 1996 
begon hij zijn opleiding tot sportarts met stages orthopedie en cardiologie in het Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Vervolgens werkte hij als sportarts in opleiding bij 
het Sportmedisch Centrum Papendal en bij SGA Sanasport in Nijmegen. Van 1997 tot 
2000 was hij daarnaast clubarts bij NEC en nadien teamarts bij Eiffeltowers Basketbal. 
Na afronden van zijn specialisatie bleef  hij werken bij SGA Sanasport en SMC Papendal 
en was hij waarnemend sportarts bij diverse sportmedische instellingen. Daarnaast ver-
zorgde hij de medische begeleiding van diverse sportteams en –bonden.
Sinds eind 2002 is hij als sportarts werkzaam bij het Sportmedisch Centrum UMCG in 
Groningen alwaar hij betrokken is bij patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Zijn re-
search activiteiten richten zich met name op de (patella)tendinopathie en op het overtrain-
ingssyndroom. 
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Begeleiding

Sportarts in opleiding (Plaatsvervangend opleider UMCG)

Huisarts in opleiding tijdens stages sportgeneeskunde

Studenten en co-assistenten UMCG tijdens stage sportgeneeskunde

Studenten geneeskunde en studenten bewegingswetenschappen bij onderzoeksstages 
(RUG)

Begeleiding studenten fysiotherapie en medische beeldvormende techniek bij 
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Colleges

Sports Medicine and Overuse injuries. 2e jaars Studenten International Bachelor Medicine 
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Tendinopathy. 2e jaars Studenten International Bachelor Medicine Global Health RUG. 16 
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Tendinopathie en tendinose. 3e jaars Studenten Geneeskunde RUG. 20 oktober 2009, 
Groningen.
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Gezondheidstudies. 21 februari 2009, Groningen.

Tendinopathie en tendinose. 3e jaars Studenten Geneeskunde RUG. 21 oktober 2008, 
Groningen.

De Sportarts en sportgeneeskunde. 1e jaars Studenten Geneeskunde RUG. 16 september 
2008, Groningen.

Sportmedische begeleiding. 3e jaars Studenten Fysiotherapie HanzeHogeschool 
Gezondheidstudies. 18 juni 2008, Groningen.

Tendinopathie en tendinose. 3e jaars Studenten Geneeskunde RUG. 20 oktober 2007, 
Groningen.
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Diagnostiek en behandeling van de Tendinopathie. AGIOS Orthopedie UMCG. 17 februari 
2010, Groningen.

Onderzoek van het bewegingsapparaat. Bewegingstweedaagse HAIOS UMCG. 26 januari 
2010, Groningen.

Tendinopathie: nieuwe inzichten. Onderwijsprogramma Revalidatie OOR Noord-Oost 
Nederland. 11 september 2009, Enschede.

Wat is sportgeneeskunde? Disciplinecaroussel Studenten geneeskunde 1e jaars. 1 
september 2009, Groningen.

Epidemiologie van sportletsels. Postgraduate course revalidatie geneeskunde NASKHO. 
17 mei 2009, Curaçao. 

Inspanningstolerantie tijdens sporten door gehandicapten. Postgraduate course 
revalidatie geneeskunde NASKHO. 17 mei 2009, Curaçao. 

Sporttraining en oefentherapie: overeenkomsten? Postgraduate course revalidatie 
geneeskunde NASKHO. 17 mei 2009, Curaçao. 

Aandoeningen van heup, bovenbeen en lies. Bewegingstweedaagse HAIOS UMCG. 20 
januari 2009, Groningen.

Diagnostiek en behandeling van de Tendinopathie. AGIOS Radiologie UMCG. 27 oktober 
2008, Groningen.

Workshop Tendinopathie onderzoek. Noordelijk Coach platform TSN. 16 oktober 2008, 
Groningen.

Update tendinopathie, onderwijsbijeenkomst HAIOS UMCG. 14 augustus 2008, 
Groningen.

Diagnostiek en behandeling van de Tendinopathie. AGIOS Orthopedie UMCG. 23 april 
2008, Groningen.

Inleiding Trainingsfysiologie Werkgroep deskundigheidsbevordering Huisartsen Zuid-
oost Drenthe. 18 en 25 september 2007, Emmen.

Tendinopathieen, een update. Opleidingsdag Orthopedie, regio Noord-Oost. 23 mei 2007, 
Groningen.

Recente ontwikkelingen bij Chronische Achillespeesklachten. Nascholingsbijeenkomst

Regionaal Genootschap voor Fysiotherapie Groot Ysselland. Maart 2007, Hoogeveen en 
Zwolle.

Bewegen op recept. 18e Drentse Nascholingscursus Huisartsen. Maart 2007, de Lutte.
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