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Nederlands abstract 
 
Hoewel	beweging	en	sport	bij	kan	dragen	aan	een	goede	gezondheid	brengt	het	ook	het	risico	van	blessures	
met	 zich	 mee.	 Blessures	 kunnen	 leiden	 tot	 aanzienlijke	 kosten	 voor	 zowel	 het	 individu	 als	 voor	 de	
gemeenschap	als	geheel.	De	lichaamsdelen	die	het	vaakst	geblesseerd	raken	zijn	de	knie	en	de	enkel	met	
jaarlijks	 respectievelijk	970.000	en	680.000	blessures	 in	Nederland.	 	85%	van	de	blessures	betreft	een	
verstuiking	van	de	enkel.	Het	is	hiermee	de	meest	voorkomende	blessure.	Naast	de	maatschappelijke	kosten	
van	deze	blessures,	brengt	een	eenmalige	enkelverstuiking	ook	een	tweevoudig	risico	op	herletsel	met	zich	
mee	voor	de	getroffene	in	het	eerste	jaar	na	het	letsel.	In	ongeveer	50%	van	de	gevallen	leidt	herletsel	tot	
chronische	pijn,	instabiliteit	of	van	langdurige	invaliditeit.	Het	moge	duidelijk	zijn	dat	enkelletsel	voor	zowel	
de	maatschappij	als	het	individu	grote	problemen	met	zich	mee	kan	brengen.					
Eerder	heeft	onderzoek	aangetoond	dat	hulpmiddelen	 (zoals	 tape	of	een	brace)	en	een	neuromusculair	
trainingsprogramma	 (het	 Versterk	 je	 Enkel	 oefenprogramma)	 succesvol	 zijn	 in	 het	 voorkomen	 van	
herletsel.	Dit	betreft	zowel	het	aantal	herletsel	als	de	kosteneffectiviteit	van	deze	interventies.	Personen	die	
deze	hulpmiddelen	gebruiken	kunnen	hun	risico	op	herletsel	reduceren	tot	hetzelfde	level	als	personen	die	
nooit	geblesseerd	zijn	geweest.	Het	probleem	is	echter	dat	de	therapietrouw	van	deze	interventies	zeer	laag	
is.	
	
Het	doel	van	deze	thesis	is	om	de	implementatie	van	de	‘Verstek	je	Enkel’	App	te	vergelijken	met	hetzelfde	
programma	maar	 dan	 in	 de	 vorm	van	een	 geprint	 boekje.	De	 uitkomsten	 van	de	 thesis	 kunnen	 zo	een	
bijdragen	leveren	aan	de	huidige	richtlijnen	voor	het	verminderen	van	recidief	enkelletsel.		
	
In	 onze	 korte	 termijnstudie	 naar	 de	 acht	 weken	 waarin	 de	 deelnemers	 het	 ‘Versterk	 je	 Enkel’	
oefenprogramma	werden	de	deelnemers	gevraagd	wekelijks	een	online	vragenlijst	in	te	vullen.	We	lieten	
zien	dat	er	geen	significant	verschil	bestaat	tussen	therapietrouw	wanneer	het	boekje	wordt	gebruikt	in	
vergelijking	met	de	mobiele	App.	Ook	het	verschil	in	deelnemers	dat	ten	minste	70%	van	het	programma	
uitvoerden	 -	 de	 arbitraire	 drempel	 die	 nodig	 is	 om	 het	 programma	 effectief	 te	 laten	 zijn	 –	 was	 niet	
verschillend	 tussen	beide	groepen.	De	gemiddelde	 therapietrouw	was	73.3%	(95%	CI:	67.7-78.1)	 in	de	
Appgroep,	vergeleken	met	76.7%	(95%	CI:	71.9-82.3)	in	de	groep	die	het	boekje	gebruikte.	Tenslotte	bleek	
ook	het	voorkomen	van	recidief	enkelletsel	dat	leidde	tot	tijdverlies	niet	verschillend	(HR	3.07;	95%	CI	0.62-
15.20).		
Na	 het	 ‘Versterk	 je	 Enkel’	 oefenprogramma	werden	 de	 deelnemers	 nog	 10	 maanden	 gevolgd.	 In	 deze	
periode	werd	hen	gevraagd	elke	maand	een	vragenlijst	in	te	vullen.	Hierin	werd	gevraagd	of	er	sprake	was	
van	recidief	enkelletsel	en	in	hoeverre	de	deelnemers	last	hadden	van	restklachten.	Na	de	totale	periode	
van	twaalf	maanden	bleek	er	geen	verschil	in	het	aantal	herletsels	(HR	1.06:	95%	CI	0.76-1.49)	of	de	mate	
waarin	 sprake	 was	 van	 restklachten.	 We	 concludeerden	 dat	 wanneer	 een	 deelnemer	 voldoende	
therapietrouw	is	aangaande	het	programma,	het	gebruik	van	zowel	het	boekje	als	de	App	het	 risico	op	
enkelblessures	aanzienlijk	kan	verkleinen.	Dit	geldt	voor	zowel	de	korte	als	de	lange	termijn.		
	
Om	de	kosteneffectiviteit	van	beide	programma’s	te	laten	zien	keken	we	naar	het	aantal	herletsels	per	1000	
uren	 sport	 en	 de	 incremental	 cost-effectiveness	 ratio	 (ICER)	 gedurende	 de	 12	 maanden	 waarin	 de	
deelnemers	werden	gevolgd.	Tijdens	de	opvolging	kregen	31	atleten	 te	maken	met	herletsel	waarbij	er	
sprake	was	van	gemaakte	kosten.	Dit	resulteerde	in	een	relatief	risico	op	herletsel	van	1.13	(95%	CI:	0.56-
2.27).	De	ICER	van	de	Appgroep	in	vergelijking	met	de	groep	die	het	boekje	gebruikte	was	-€361,52.	Het	
kosten-effectiviteitsvlak,	gepresenteerd	in	hoofdstuk	6,	 laat	zien	dat	er	geen	verschil	 in	effectiviteit	of	in	
kosten	bestaat	tussen	beide	interventiemethodes.		
	
In	onze	laatste	studie	bepaalden	we	met	behulp	van	het	RE-AIM	kader	wat	de	deelnemers	aan	het	onderzoek	
van	de	interventie	vonden.	We	keken	met	name	naar	de	implementatie-	en	behoudsfase	om	de	barrières	en	
bevorderende	 factoren	 in	 kaart	 te	 brengen	 zoals	 die	 werden	 ervaren	 door	 de	 gebruikers.	
Semigestructureerde	 en	 online	 vragenlijsten	 lieten	 zien	 dat	 er	 geen	 verschil	 bestond	 in	 ervaren	
gebruiksgemak,	nut	en	plezier	van	de	oefeningen	gedurende	de	acht	weken	dat	het	programma	duurde.	
Veertien	van	de	zestien	deelnemers	die	werden	geïnterviewd	zagen	een	toegevoegde	waarde	van	de	App	
ten	opzichte	van	het	boekje.	Na	twaalf	maanden,	wanneer	hen	gevraagd	werd	naar	de	totale	evaluatie	van	
hun	 gebruikte	 interventiemethode,	 gaven	 de	 gebruikers	 van	 de	 App	 een	 gemiddelde	 (±SD)	 score	 van	
7.7±0.99	 in	 vergelijking	 met	 een	 7.1±1.23	 met	 de	 gebruikers	 van	 het	 boekje.	 Het	 verschil	 is	 score	 is	
significant	(p=0.006).		



	
Ter	conclusie	kunnen	we	stellen	dat	de	methode	waarop	het	 ‘Versterk	je	Enkel’	oefenprogramma	wordt	
geïmplementeerd	niet	leidt	tot	een	verschil	in	therapietrouw	of	in	(kosten)effectiviteit.	Dit	geldt	voor	zowel	
de	duur	van	het	programma	zelf	(8	weken)	als	tijdens	een	langere	periode	van	12	maanden.	Zowel	op	de	
korte	als	de	lange	termijn	laten	beide	methoden	evenveel	recidieve	enkelletsels	zien.		
De	semigestructureerde	interviews	en	de	analyses	van	therapietrouw	en	kosteneffectiviteit	duiden	erop	
dat	er	niet	gesproken	kan	worden	over	DE	(geblesseerde)	atleet	met	vastomlijnde	gedragsdeterminanten.		
Elk	van	de	220	betrokken	deelnemers	kwam	met	zijn	eigen	verhaal	over	hoe	zijn	blessure	is	ontstaan,	hoe	
deze	werd	behandeld	en	hoe	het	individu	zichzelf	in	staat	achtte	herletsel	te	voorkomen.	Zowel	tijdens	de	
korte	 als	 de	 lange	 termijn	 moesten	 alle	 deelnemers	 de	 tijd,	 motivatie	 en	 middelen	 vinden	 om	 het	
oefenprogramma	te	volgen.	Sommigen	slaagden	hierin,	anderen	niet	en	weer	enkelen	slechts	in	beperkte	
mate.	Het	werd	ons	duidelijk	dat	niet	alle	deelnemers	automatisch	een	voorkeur	toonden	voor	het	gebruik	
van	 de	 App.	 Het	 geprinte	 boekje	 bleek	 voor	 sommige	 atleten	 voorkeur	 te	 hebben.	 Traditionele	
implementatiemethoden	hebben	dus	bestaansrecht	naast	de	nieuwe,	innovatieve	mobiele	mogelijkheden.	
Door	 het	 bestaan	 van	 keuze-opties	 worden	 ook	 de	 individuele	 voorkeur	 en	 mogelijkheden	 van	 de	
betrokkenen	erkend.		
Ons	 advies	 voor	 personen	 met	 enkelletsel	 en	 betrokken	 partners	 is	 dat	 er	 ruimte	 moet	 zijn	 voor	
persoonlijke	voorkeuren.	Dit	kan	zijn	het	gebruik	van	de	App,	gebruik	van	het	boekje	of	een	combinatie	van	
beide.	Op	die	manier	 kan	de	 atleet	 zelf	 kiezen	welke	methode	 van	 implementatie,	 op	welk	moment	 de	
voorkeur	geniet.	Onze	belangrijkste	boodschap	is	dat	het	programma	effectief	is,	maar	wel	uitgevoerd	moet	
worden.		
 


