
Prof. dr. Johan Bellemans: “Een sporter 
met een letsel kan naar een dokter of 
kinesist gaan, maar het is veel logischer 
dat hij eerst zelf interpreteert wat er 
aan de hand is. Je eigen lichaam ken-
nen en begrijpen is voor elke sporter 
van cruciaal belang. Een sporter is 
zelf het best geplaatst om het eigen 
lichaam in te schatten. Hij voelt het 
ongemak en zit daarom in pole-positi-
on: de best mogelijke verzorger van je 
(sport)lichaam ben je zelf.”

U weet waarover u spreekt. U bent zelf 
topsporter geweest en doet nog altijd 
heel actief aan sport. Daarnaast bent u 
ook kniechirurg en sportarts.
Prof. dr. Johan Bellemans: “Dat is zo. Ik 

heb ook lange tijd sportgeneeskunde 
gedoceerd aan de KU Leuven. Als hoofd-
arts van het Belgisch Olympisch en In-
terfederaal Comité heb ik atleten van het 
allerhoogste niveau gevolgd, begeleid 
en behandeld. Maar daarnaast behandel 
ik ook mensen die nauwelijks aan sport 
doen. Ik ken de materie dus zeer goed. 
Het interessante is dat de basisregels 
voor iedereen dezelfde zijn. Dat is logisch 
want de wetmatigheden en de biologi-
sche processen die aan de basis liggen 
van toenemende kracht en snelheid zijn 
bij iedereen hetzelfde. Dat geldt ook voor 
de problemen die zich kunnen voordoen. 
Maar het verhaal van een topatleet is 
natuurlijk meer gepolariseerd.”

Is dit boek een naslagwerk rond alles wat 
u geleerd heeft in uw carrière?
Prof. dr. Johan Bellemans: “Inderdaad. 
Ik herinner me dat ik als jonge student 
geneeskunde op zoek ging naar een 
boek over de werking van het sportli-
chaam. Het bestond niet en vandaag is 
dit nog altijd zo. Niet in het Nederlands 
maar ook niet in het Engels.” 

“Mijn boek wil die leemte opvullen. Van 
alle medische wetenschappen is het 
musculoskeletaal systeem het meest 
logische en begrijpbare. Ik ben vaak ver-
baasd over de klachten en vragen waar-
mee mensen bij mij komen. Een Belg 
weet veel over bloeddruk, cholesterol en 
diëten maar over het apparaat waarmee 
hij beweegt, sport, springt en loopt heeft 
hij nauwelijks kennis. Ik merk dit zelfs bij 

de elites. Nochtans is het musculoske-
letaal systeem, naast de geest, voor ons 
het belangrijkste om te functioneren. 
Mens sana in corpore sano.” 

Hoe kan je dit verklaren?
Prof. dr. Johan Bellemans: “In ons land 
is nooit geïnvesteerd in het ontwikkelen 
van een bewegingscultuur. Momenteel, 
met de opkomst van ‘start to run’ en 
allerlei nieuwe initiatieven die mensen 
willen aanzetten tot bewegen, is er 
naar mijn gevoel echt nood aan correc-
te informatie. Elk probleem dat zich in 
de sport met het bewegingsstelsel kan 
voordoen, wordt in mijn boek bespro-
ken. In totaal beschrijf ik 185 sportlet-
sels in al hun varianten.”  

Als BOIC-arts heeft u contact gehad met 
heel veel verschillende sporttakken?
Prof. dr. Johan Bellemans: “Klopt. Dit is 
geen boek voor voetballers of hard-
lopers maar voor alle sporters. Op die 
manier zou het ook een referentiewerk 
moeten zijn voor iedereen die in ons 
land – recreatief of professioneel – met 
sport begaan is: de sporter en zijn  
familie, de coach, de trainer, de  
kinesist en de sportarts. Het is laag-
drempelig geschreven, met een uitge-
breide woordenlijst. Dus als je pijn hebt 
in de schouder na het tennissen of last 
van de achillespees bij het lopen, kan 
je aan de hand van dit boek als  
een detective op zoek naar meer  
info en oplossingen.” 
 

Orthopedie

"Wie in de lappenmand ligt, kan  

niet trainen en zeker niet presteren"

Prof. dr. Bellemans schrijft boek over sportletsels
Mensen weten veel over hun lichaam, maar over het musculoskeletaal systeem is 

er echt weinig kennis. “Nochtans is die kennis belangrijk, zeker voor mensen 

die sporten. Het helpt om jezelf maximaal te ontwikkelen en te presteren, en 

om voluit van de sportbeleving te genieten, zegt prof. dr. Johan Bellemans, 

kniechirurg en sportarts. Hij schreef het boek ‘Sportblessures’, hoe ze te 

voorkomen of genezen.
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U heeft ook veel contact met trainers. 
Heeft u de ervaring dat trainers vaak 
meer naar prestaties kijken dan naar het 
heil van hun atleten?
Prof. dr. Johan Bellemans: “Dat is zeker 
zo. Maar het goede is dat trainers vaak 
dezelfde bedoeling hebben als de 
sporter, namelijk een zo goed mo-
gelijk resultaat. En daarvoor moet je 
natuurlijk gezond zijn. Alleen vergeten 
trainers dat aspect soms en wordt er zo 
hard getraind dat de atleet gekwetst 
geraakt. Heel wat maatregelen kunnen 
ervoor zorgen dat een atleet, ondanks 
keihard trainen, toch niet gekwetst 
geraakt. Deze kennis is de basis voor 
succes want hoe meer een sporter kan 
trainen, hoe hoger het prestatieniveau. 
En wie in de lappenmand ligt, kan niet 
trainen en zeker niet presteren.”  

“De incidentie van sportletsels in een 
ideale wereld is 6 percent. In het voet-
bal bijvoorbeeld zijn er dit veel meer. 
Dit betekent dat veel kwetsuren verme-
den hadden kunnen worden.”

Ik zag u onlangs in een TV -programma 
waarin sportartsen, voornamelijk uit de 
voetbalwereld, geïnterviewd werden. U 
had vaak een veel meer uitgesproken 
mening dan uw collega’s?
Prof. dr. Johan Bellemans: “Absoluut. 
Ik vind dat atleten beter beschermd 
moeten worden door de medici die 
hen omkaderen. Daar ben ik erg van 
overtuigd. Sportartsen of medici dienen 
ervoor te zorgen dat de gezondheid 
van atleten zo goed als mogelijk 
beschermd is en blijft. Uiteindelijk is dit 
niet contradictorisch. Want een atleet 
zal alleen maar goed presteren als hij 
gezond is en over al zijn fysieke moge-
lijkheden beschikt.” 

“Dit geldt zeker ook voor de jongere 
atleten. Op de jongste winterspelen 
hebben we opnieuw gemerkt dat 
sommige landen een aantal biologi-
sche wetmatigheden misbruiken om 
uitmuntend te presteren. Tijdens de 
groei is de relatieve kracht van een jon-
ge sporter op het hoogst. Dit betekent 
dat de sprongkracht van een atleet op 
het einde van de puberteit hoger is dan 
ze ooit nog zal zijn. In bepaalde landen, 
zoals de Oostbloklanden - worden 

atleten geselecteerd en voorbereid om 
in die leeftijdscategorie een maximale 
prestatie te leveren, bv. bij een viervou-
dige sprong tijdens het kunstschaat-
sen. Goed wetende dat die meisjes dit 
niet meer zullen kunnen wanneer ze 
enkele jaren ouder zijn.” 

“Het probleem is dat op die leeftijd de 
groeischijven nog open zijn. En deze 
zijn de zwakste schakel in het menselijk 
lichaam wanneer het in de groei is. Er is 
een ganse plejade van kwetsuren die 
kunnen voorkomen in die leeftijdscate-
gorie. Deze kwetsuren zijn ook de reden 
waarom er zo een grote drop-out is bij 
Russische schaatsers of gymnasten. 
Van de 10 atleten die getraind worden 
vallen er 7 uit. Dat is dan heel jammer en 
soms zelfs dramatisch voor deze jonge 
mensen maar de drie die het dan wel 
halen, leveren topprestaties.”

“Ik heb er trouwens in Peking voor 
gepleit dat het Internationaal Olym-
pisch Comité daar maatregelen tegen 
zou nemen en een leeftijdsgrens zou 
opleggen. Die jonge Russische schaat-
sers zijn fysisch noch mentaal klaar 
om in de harde wereld van de topsport 
te functioneren. Dat bij de spelen in 
Peking de gouden en zilveren medaille 
voor skateboarding gingen naar een 
12- en een 13-jarige is echt waanzinnig. 
Vanuit medisch perspectief is dit niet 
te verantwoorden.” 

U zei ooit: ‘De stelling "Ik ben geblesseerd 
dus ik kan nu niets doen" moet je vervan-
gen door de stelling "Ik kan nu andere 
dingen doen, zaken waar ik anders 
nooit mee bezig ben of geen tijd 
voor heb"'.
Prof. dr. Johan Bellemans: 
“Daar sta ik nog altijd achter. 
Blessures ontstaan als het 
belaste weefsel niet sterk 
genoeg is. Als je een kwet-
suur hebt, heb je tijd om je 
lichaam sterker te maken 
zodat deze kwetsuur niet 
meer terugkomt. Een volledig 
hoofdstuk in mijn boek gaat 
over het versterken van onder an-
dere spierweefsel, peesweefsel en 
botweefsel. Deze correleren immers 
allemaal met elkaar.” 

“Bovendien komt er als je geblesseerd 
bent heel veel tijd vrij om zaken te doen 
die je eerder verwaarloosd hebt. Zoals 
je mentale weerbaarheid versterken, 
sportpsychologie begrijpen, maar ook je 
verdiepen in tactische of technische as-
pecten van je sport. Vandaag zijn er heel 
veel mogelijkheden. De meeste atleten 
posten bijzonder veel over zichzelf en 
hun trainingsschema’s. Je hebt bijna een 
heel leven nodig om dit allemaal te lezen 
en ervan te leren.” 

“Een Belg weet veel over 
bloeddruk, cholesterol en diëten, 

maar over het apparaat waarmee hij 
beweegt, sport, springt en loopt heeft 

hij nauwelijks kennis.” 

prof. dr. Johan Bellemans,  
sportarts en kniechirurg
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