
 

Bestuur V&VN Pijnverpleegkundigen 

Beste leden, 

 

Zie de onderstaande oproep. 

Heb je interesse om hieraan mee te doen?  

Stuur dan uiterlijk 10 april 2020 een e-mail aan: 

Secretariaat.pijn@venvn.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Berry van Bruchem 

 

 

V&VN Pijnverpleegkundigen 

Orteliuslaan 1000, 3528 BD, Utrecht 

Postbus 8212, 3503 RE, Utrecht 

T. (030) 291 90 50 

www: pijn.venvn.nl 

 

mailto:Secretariaat.pijn@venvn.nl


 
 

 
 

Kennisinstituut van  
Medisch Specialisten BV 

Mercatorlaan 1200 
Postbus 3320 
3502 GH Utrecht 
(088) 505 34 44 
 
www.kennisinstituut.nl 
secretariaat@kennisinstituut.nl 
 
KvK 56689543 

Geacht bestuur, 
 
Op initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde wordt op korte termijn gestart met de 
ontwikkeling van de richtlijn Inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen, gefinancierd 
door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het doel van dit project is om met 
alle betrokken zorgverleners te komen tot een actuele evidence-based richtlijn voor de behandeling 
van inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen, om zo de zorg voor deze groep 
patiënten op een kwalitatief hoger niveau te brengen.  
 
Dr. Wessel Zimmermann, militair sportarts, koninklijke landmacht, is bereid gevonden het 
voorzitterschap van de richtlijnwerkgroep op zich te nemen. 
 
Andere verenigingen die worden gevraagd om te participeren in de richtlijnwerkgroep zijn: 
• Nederlandse Orthopaedische Vereniging; 
• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde; 
• Nederlandse Vereniging voor Neurologie;  
• Nederlandse Vereniging voor Radiologie; 
• Nederlands Huisartsen Genootschap; 
• Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; 
• Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten; 
• Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. 

 
De richtlijn zal worden herzien conform het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de 
adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten zal 
methodologische expertise inbrengen bij de herziening van de richtlijn en het proces begeleiden. 
Als achtergrondinformatie vindt u bijgevoegd het raamwerk (zie bijlage). 
 
Deelname invitational conference 
De Vereniging voor Sportgeneeskunde organiseert een invitational conference om stakeholders te 
horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Voor deze 
bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.  

Aan: Wetenschappelijke verenigingen en overige partijen          

Datum: 3 maart 2020 
Onze referentie: NB/MdO 
Onderwerp Uitnodiging deelname invitational conference voor 

de ontwikkeling van de richtlijn Inspanningsgebonden 
pijnsyndromen van het onderbeen 
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Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, 
koepels van zorginstellingen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tijdens deze bijeenkomst 
wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn, zowel op 
de inhoud als op de organisatie van zorg. De benoemde knelpunten worden later door de 
richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. 
 
Graag nodigen wij uw vereniging uit om met één of twee vertegenwoordigers van uw organisatie 
deel te nemen aan de invitational conference. 
 

De invitational conference vindt plaats op: 
 

Donderdag 30 april van 14.00 tot 16.00 uur 
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht 

 
U kunt uw reactie sturen aan Natalia Bullock via n.bullock@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie 
graag vóór 15 april 2020 tegemoet. Ongeveer een week voorafgaand aan de invitational conference 
zullen wij de agenda en bijbehorende voorbereidende informatie naar aanwezigen toesturen. 
 
Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Mirre den Ouden, adviseur, via email: 
m.denouden@kennisinstituut.nl of tel: 0612119401. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens dr. Wessel Zimmermann, voorzitter werkgroep Inspanningsgebonden pijnsyndromen 
van het onderbeen, 
 
 
 
 
 
Dr. Josefien Buddeke, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
Dr. Mirre den Ouden, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
 
 
Bijlage: Raamwerk Inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen 
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Ontwikkeling richtlijn Inspanningsgebonden pijnsyndromen van het 
onderbeen 
 
Initiatief 
Vereniging voor Sportgeneeskunde 
 
In samenwerking met  
Nederlandse Orthopaedische Vereniging; 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde; 
Nederlandse Vereniging voor Neurologie;  
Nederlandse Vereniging voor Radiologie; 
Nederlands Huisartsen Genootschap; 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; 
Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten; 
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen; 
 
Algemene gegevens 
De richtlijnontwikkeling wordt ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch 
Specialisten (www.kennisinstituut.nl) en wordt gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch 
Specialisten (SKMS). 
 
Financiering  
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) 
 
Samenstelling van de werkgroep 
De disciplines die betrokken waren bij de vorige versie van de richtlijn zullen worden uitgenodigd. 
Afhankelijk van het resultaat van de knelpuntenanalyse wordt de werkgroep definitief samengesteld. 
 
Met ondersteuning van  
• Josefien Buddeke, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten 
• Mirre den Ouden, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten 
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Aanleiding voor het herzien van de richtlijn  
Inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen kunnen voorkomen bij alle sporters die 
een sport beoefenen waarbij met name de benen belast worden (hardlopen, voetbal, volleybal, 
korfbal etc.), bij beroepsbeoefenaren (bv militairen, politie, postbezorgers, dansers etc.) en ook 
bij patiënten met een chronische aandoening die moeten "bewegen" (wandelen en fietsen) om 
hun conditie bij te houden (denk aan diabetes mellitus, obesitas etc.). Medial Tibial Stress 
Syndrome (MTSS), Chronic Exertional Compartment Syndrome (CECS), stress fracturen, zenuw 
inklemming, Popliteal Artery Entrapment Syndrome (PAES) en myogene kuitklachten niet nader 
omschreven, zijn de diagnosen die meestal in deze groep pijnsyndromen van het onderbeen 
worden genoemd. Het probleem is groeiende. Recent onderzoek bij CECS bijvoorbeeld liet zien 
dat een op de zeven patiënten met CECS ouder dan 50 jaar is. Het is derhalve te verwachten, dat 
we in de aankomende decennia waarin met name ook ouderen steeds meer actief zullen zijn, 
een toename zullen zien van deze inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen. 
 
De VSG richtlijn mediaal tibiaal stress syndroom (MTSS) bij sporters 2010 en de VSG richtlijn 
chronisch compartimentsyndroom van het onderbeen (CECS) 2010 worden herzien en uitgebreid 
tot een nieuwe richtlijn: inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen. In de laatste 
jaren is met name in Nederland veel onderzoek verricht naar pijnsyndromen van het onderbeen, 
o.a. MTSS en CECS (zie literatuurlijst). Deze evidence wordt meegenomen in de nieuwe richtlijn. 
Er is geen eenduidige richtlijn over de diagnostisering en de behandeling van verschillende 
inspanningsgebonden onderbeenklachten. Door de diagnoses te beschrijven wordt duidelijk hoe 
zij van elkaar te onderscheiden zijn en welke consequenties daaruit volgen voor het beleid.  
Bovendien wordt de scope van de richtlijn breder en zal deze beter aansluiten op de praktijk van 
de (sport)arts. 
 
Doel van de richtlijn 
Het doel van dit project is om te komen tot een actuele evidence-based richtlijn voor de behandeling 
van inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen, om zo de zorg voor deze groep 
patiënten op een kwalitatief hoger niveau te brengen. 
 
Afbakening van de richtlijn 
De richtlijn zal zich in tegenstelling tot de vorige richtlijnen niet beperken tot de diagnose MTSS of 
CECS, maar neemt ook de eerder genoemde differentiaal diagnosen  in de groep 
inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen mee.  Inspanningsgebonden 
onderbeenklachten spelen zich af onder de knie en boven de enkel, achillespeesklachten zijn 
uitgesloten van deze richtlijn even als acute letsels. De richtlijn richt zich op patiënten vanaf 12 
jaar. 
 
Beoogde gebruikers van de richtlijn 
Deze richtlijn is niet alleen voor sportartsen bedoeld, maar ook voor collega specialisten, huisartsen, 
verpleegkundigen of andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met 
inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen. Hierbij kan uiteraard gedacht worden aan 
sportartsen en huisartsen, maar ook aan chirurgen, radiologen, orthopeden, neurologen, 
(sport)fysiotherapeuten en podotherapeuten. Al deze behandelaars zullen ook worden betrokken bij 
de ontwikkeling van de richtlijn.  
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Concept uitgangsvragen richtlijn 

1. Wat zijn de aandachtspunten bij anamnese (gericht op diagnostiek en gericht op behandeling) 
van patiënten met een verdenking op inspanningsgebonden pijnsyndromen van het 
onderbeen?  

2. Wat zijn de aandachtspunten bij lichamelijk onderzoek in de spreekkamer (gericht op 
diagnostiek en gericht op behandeling) van patiënten met een verdenking op 
inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen? 

3. Wat is de plaats van aanvullend onderzoek (bijv. provocatie van de klachten op een loopband, 
intracompartimentale drukmeting, röntgen foto, echo, MRI), aan het begin van een eerste 
conservatief behandeltraject en bij patiënten met persisterende klachten na conservatieve 
behandeling?  

4. Bij welke patiënten en op welke wijze dient een intracompartimentale drukmeting uitgevoerd 
te worden? 

5. Hoe dient de conservatieve behandeling van inspanningsgebonden pijnsyndromen van het 
onderbeen eruit te zien? 

6. Welke operatieve techniek (fasciotomie) is het meest effectief bij CECS?  
7. Hoe kunnen inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen voorkomen worden 

(risicofactoren)? 
8. Organisatie van zorg: Wat zijn de aandachtspunten bij verwijzing voor diagnostiek en 

behandeling van inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen (wie verwijst naar 
wie)? 

 
Aanverwante producten die opgeleverd zullen worden. 

• Verslag knelpuntenanalyse 
• Overzicht kennislacunes 
• Implementatieplan 
• Patiënten informatie voor Thuisarts.nl en Sportzorg.nl 
• Samenvatting voor zorgverleners 

 
Planning 
Opstartfase (van januari 2020 tot en met april 2020): 
• Samenstellen werkgroep opstarten 
• Plannen eerste werkgroepvergadering 
• Organiseren van schriftelijke knelpuntenanalyse 
 
Ontwikkelfase (van mei 2020 tot en met november 2021): 
• Vaststellen raamwerk 
• Uitvoeren literatuursearches en literatuuranalyse 
• Schrijven richtlijnteksten 
 
Commentaarfase (van december 2021 tot en met maart 2022): 
• Versturen van conceptrichtlijn voor commentaar 
• Commentaar verwerken en voor autorisatie geschikte versie richtlijn vaststellen 
 
Autorisatiefase (van april 2022 tot en met juni 2022): 
• Betrokken partijen vragen de richtlijn te autoriseren 
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Literatuurlijst 
 
Proefschriften  

• Aetiology, imaging and treatement of Medial Tibial Stress Syndrome 
Maarten Moen, Universiteit van Utrecht, 2012.  

• Medial Tibial Stress Syndrome, diagnosis, treatment and outcome assessment 
Marinus Winters, Universiteit van Utrecht, 2017.  

• Chronic Exertional Compartment Syndrome of the deep posterior lower leg and forearm. 
Michiel Winkes, Universiteit van Maastricht, 2017. 

• Chronic exercise-related leg pain: diagnosis and treatment in the armed forces. 
Wes O. Zimmermann, Universiteit van Utrecht, 2019. 
Verwachting proefschriften van Johan de Bruijn en van Aniek van Zantvoort 

 
Scheltinga M, van Eerten P. Exercise-induced leg pain syndromes. Der Unfallchirurg, 2019 
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