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Hersenschudding in het voetbal

• Wat is het

• Hoe vaak komt het voor

• Wat moet je doen



Aandachtspunten bijeenkomsten

Wat is een hersenschudding (definitie)

Hoe kun je het herkennen (symptomen)

Welke onderzoeken kunnen helpen (diagnostiek) 
o MRI-scan
o CT-scan
o Neuropsychologisch onderzoek

Wat moet je doen (behandeling)

Sporthervatting



Hersenschudding. Wenen 2001

Een complex proces, dat de hersenen beïnvloedt, 
veroorzaakt door mechanisch trauma

Diversiteit aan kenmerken

o Veroorzaakt door een direct klap op het hoofd, nek, 
of andere plek op het lichaam met een plotse kracht 
die wordt overgebracht op  het hoofd.

o Resulteert in een meestal kortdurend verstoorde 
hersenfunctie, die spontaan verdwijnt.

o Meer functionele dan structurele schade.

o Diverse verschijnselen, al of niet met 
bewusteloosheid ( minder dan 20% van de gevallen)

o Meestal normale CT-scans en MRI’s. 



Informatieverwerking hersenen (cognitieve 
functies)

• Weet niet meer welke dag, welke 
tegenstander, score

• Verward
• Geheugenverlies

Typische Verschijnselen
• Hoofdpijn
• Duizeligheid

• Misselijkheid
• Verminderde stabiliteit
• Wazig voelen

• Sterren of lichtflitsen zien
• Piep in het oor
• Dubbel zien
• (



Wat is waarneembaar
• Verminderd bewustzijn/ bewusteloos
• Misselijkheid / braken
• Epileptische aanval
• Gestoorde balans

• Traag in antwoord geven of opdrachten 
uitvoeren

• Verminderde concentratie, snel afgeleid
• Ongepast of ongebruikelijk gedrag
• Voor zich uit staren / glazig kijken
• Onduidelijke spraak
• Niet passend gedrag in het veld, 

bijvoorbeeld de verkeerde kant uit 
rennen



Grootste trekkracht
Structuren hersenstam

Functie:
Korte termijn geheugen
Zien
Gehoor,
Controle motoriek,
Slaap/waak ritme
Emotie
Arousal, alertheid
Vegetatieve regulatie
(ademhaling, bloeddruk)
Hoofdpijn/Migraine



Ondergrond als oorzaak



Hersenschudding in Sport

• voornamelijk lichte vorm van 
hersenletsel

• Hoe vaak komt het voor in voetbal
• 1 / 670 wedstrijden, man
• 1 /  270 wedstrijden, vrouw

• Ter vergelijking
• IJshockey, 1 / 155 wedstrijden
• Rugby 1 / 105 wedstrijden
• Boksen 1 / 12 ronden



Jeugdsport Andere sport

Hersenschudding/100.000 AE
American Football: 70

Jongens ijshockey: 54

Meisjes voetbal: 33

Jongens worstelen: 23

Meisjes veldhockey: 23

Meisjesbasketbal : 20

Jongens voetbal: 19

Jongens basketbal: 18

Meisjes softbal: 16



Speciale aandacht

• Hoger risico vrouwen

• Gevoeliger hersenweefsel?
• Eerlijker?
• Nekstabilisatie minder?

• Kinderen
• Pubers

• Recent hersenschudding
• Eerder hersenschudding



Wat te doen

Rust bewaren

Bij bewusteloosheid 
ademhaling controleren
luchtweg vrijmaken

Kaak omhoog (Jaw thrust)
Nek stabiliseren

Bij kennis
navragen van pijn
armen en benen nog kan bewegen
bij twijfel 112

“Gaat wel” 
oriëntatie in tijd en plaats
hoe reageert iemand
in de gaten houden
bij twijfel wisselen



Beleid na vaststellen van hersenschudding

o Speler uit de wedstrijd of training.

o Speler niet alleen laten. Controleren op 
toename van de klachten.

oMedische controle bij klachten.

o Terug keer naar sport, na stapsgewijs herstel

o Zolang er nog klachten zijn, geen terugkeer op 
het voetbalveld



Herstel
• Lichte vorm:

• 80% heeft normale testen binnen 
1 week

• Toename gevoeligheid:

• 1-2 x verhoogde kans op een
tweede hersenschudding

• Na 3e hersenschudding 3-9 x 
verhoogde kans op volgende
hersenschudding

• Elke keer langere hersteltijd
-



Langdurige klachten

• Hoofdpijn
• Aandacht- en concentratiestoornissen
• Duizeligheidsklachten, moeite met balans
• Lusteloosheid, vermoeidheid
• Slaapstoornissen
• Kunnen in allerlei combinaties voorkomen
• > 3 maanden PPCS (persistent post concussive

syndrome)
• Verhoogde kans ontstaan PPCS:

• Geheugenstoornissen, gevoeligheid voor licht en 
geluid, migraine achtige hoofdpijn en zelf
waarneembare cognitieve disfunctie.



1. Rust
2. Aeroob laag

Fietsergometer, 15-20 minuten. 
3. Aeroob hoog

Duurloop buiten 20-25 minuten.
4. Interval lopen

Fase 3 + 10 minuten interval
5. Delen groepstraining
6. Volledige groepstraining zonder contact
7. Volledig inzetbaar

Herstel (Return to play protocol)



Hulpmiddelen

• Instrument voor testen (SCAT3)
• http://bjsm.bmj.com/content/47/5/259.full.pdf
• http://bjsm.bmj.com/content/47/5/263.full.pdf

(child 5-12 yr)
• Checklist klachten
• Testen
• Vooraf testen en controleren

http://bjsm.bmj.com/content/47/5/259.full.pdf
http://bjsm.bmj.com/content/47/5/263.full.pdf


Symptomen checklist
Geen                        Gemiddeld                         Veel
0 1 2 3 4 5 6

Hoofdpijn
Druk op hoofd 
Nekpijn
Balansproblemen of duizeligheid
Misselijkheid
Braken
Zicht problemen
Gehoorsproblemen (zoem in hoofd)

Niet helemaal goed voelen
Wazig voelen
Verward voelen
Gevoel langzaam te zijn
Gevoel in een ‘mist’ te zijn
Slaperigheid
Moe/weinig energie
Meer emotioneel dan normaal 
Geirriteerd
Moeite met concentratie

Moeite met onthouden
Droevigheid
Nerveus of bang
Slaapproblemen
Meer slapen dan normaal
Gevoeligheid voor licht
Gevoeligheid voor geluid



Koppen

• Geen bewijs dat koppen 
slecht is

• 1800 kopballen per jaar 
veilig (?)

• Koppen moet je 
(spelenderwijs) leren

• Gebruik een lichte bal
• Klachtenvrij
• Verbod op koppen heeft een 

averechts effect



Samenvatting

• Zorg voor rust en stabiliteit. Luchtweg open door onderkaak 
omhoog te duwen.

• De meesten sportgerelateerde hersenschuddingen zijn mild 
van karakter en zijn zonder verschijnselen na 7-10 dagen 

• Extra aandacht voor herhaalde letsels en kinderen (mn pubers)
• Zorg voor gefaseerd herstel
• In de eerste fase na het letsel zijn de hersenen extra kwetsbaar, 

geen risico’s nemen
• Er zijn testen beschikbaar voor het volgen van herstel, maar 

geen één test is  beslissend.
• Download de App Hoofdletsel voor informatie. 
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