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• Compressiebroek kan liespijn tijdens voetbal verminderen  

• Dubbelblind onderzoek: voetballers én onderzoekers geblindeerd 

• Placebo-effect niet uit te sluiten  

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Voetballers die minimaal vier weken lang 
liespijn ervaren, hebben baat bij het dragen 
van een compressiebroek: ze ervaren 
minder pijn tijdens een sportspecifieke test 
en ook maximaal hard schieten is minder 
pijnlijk dan bij het dragen van normale 
trainingskleding. Voor hun prestatie op de 
testen maakt het dragen van een compres-
siebroek geen verschil. Dit blijkt uit een 
dubbelblinde gerandomiseerde gecontro-
leerde studie door Nederlandse onder-
zoekers bij 34 amateurvoetballers die 
ondanks hun liesklachten trainden en 
wedstrijden speelden. 
 
Voetballen 
Het dragen van een compressiebroek met 
hoge compressiezones zou amateurvoet-
ballers kunnen helpen om met minder 
liespijn te voetballen, stelt de onderzoeks-
groep. De compressiebroek – met com-
pressiezones in de lies, op de billen en op 
de bovenbenen – beïnvloedde de prestaties 
niet negatief en de voetballers gaven het 
draagcomfort een voldoende rapportcijfer: 
gemiddeld gaven ze een 6,4 op een schaal 
van 10.  
 
Testprotocol 
De onderzoekers lieten de voetballers een 
protocol met drie verschillende testen 

uitvoeren: de Illinois Agility Test (zie kader), 
de Copenhagen Adduction Squeeze test 
(zie kader) en drie keer maximaal hard op 
een doel schieten met het voorkeursbeen. 
Na deze testen rapporteerden de voetbal-
lers hun liespijn op een Numeric Pain 
Rating-schaal (NPRS, 0-10). Dit testprotocol 
voerden de voetballers drie keer uit: één 
keer met een compressiebroek met hoge 
compressiezones, één keer met een op het 
oog vergelijkbare compressiebroek die 
slechts minimale compressie gaf en één 
keer met hun normale trainingskleding. De 
onderzoekers vertelden de sporters niet 
welke compressiebroek ze eerst kregen en 
om de beoordelaars te blinderen droegen 
de voetballers telkens dezelfde lange 
trainingsbroek zodat niet zichtbaar was of 
ze een compressiebroek aan hadden.  
 
Minder pijn 
Alleen de compressiebroek met hoge 
compressiezones verminderde de pijn van 
de voetballers tijdens de Illinois Agility Test 
en bij maximaal hard schieten. Ten opzichte 
van de normale trainingskleding scoorden 
de deelnemers respectievelijk 1,5 en 1,2 
punten minder op deze tests. De onder-
zoekers achten deze verschillen klinisch 
relevant omdat ze het minimaal klinisch 
relevant verschil (MCID, zie kader) 
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overtroffen. Bij de Copenhagen Adduction 
Squeeze test vonden de onderzoekers geen 
verschillen. Hoewel de pijn bij het dragen 
van de broek met minimale compressie wel 
iets minder was dan bij de normale 
trainingskleding, waren deze verschillen 
niet klinisch relevant. 
 
Tijdens voetbal 
Om het effect van de compressiebroeken 
op iets langere termijn te bepalen gebruik-
ten 27 van de 34 deelnemers beide 
compressiebroeken nog twee weken lang 
tijdens alle voetbaltrainingen en -wedstrij-
den. Zestien van hen droegen eerst twee 
weken de compressiebroek met hoge 
compressiezones en vervolgens twee 
weken de broek met minimale compressie, 
terwijl de andere elf dat in omgekeerde 
volgorde deden. Na elke training of wed-
strijd rapporteerden ze onder meer hun 
pijnscore en na beide periodes van twee 
weken vulden ze de Nederlandstalige versie 
van de Copenhagen Hip and Groin Outcome 
Score (HAGOS) in om dagelijkse beper-
kingen in kaart te brengen. Daaruit bleek de 
compressiebroek met hoge compressie-
zones beter te scoren: de onderzoekers 
vonden klinische relevante verbeteringen 
voor HAGOS-subschalen 'sport/recreatie' en 
'symptomen', terwijl ze dit voor de 

compressiebroek met minimale 
compressie niet vonden. 
 
Placebo-effect 
Hoewel de onderzoekers er alles aan 
deden om de voetballers te blinderen 
kunnen ze niet uitsluiten dat de pijnver-
mindering het gevolg is van het placebo-
effect. De voetballers wisten dat de studie 
opgezet was om het effect van compres-
siebroeken op liespijn te onderzoeken, 
waardoor het mogelijk is dat ze vooraf al 
verwachtten dat het dragen van een com-
pressiebroek hun pijn zou verminderen. Ook 
is het mogelijk dat ze het verschil tussen 
beide compressiebroeken voelden en 
daarop – bewust of onbewust – hun 
verwachting en dus pijnscore aanpasten. 
 
PEDro-score 
Methodologische kwaliteit volgens 
vakreferent: zeer goed (PEDro score 9/10)  

 

Vertaalslag naar de praktijk 
 

Bij voetballers met (chronische) liesklachten is het de vraag hoe ze zonder pijn kunnen 
(blijven) sporten. Een uitgebreid oefenprogramma zoals dat van Hölmich geeft op de langere 
termijn verbetering van chronische adductor gerelateerde klachten, maar daarbij moet de 
sporter eerst een aantal weken stoppen met sportbelasting. Hoewel manipulaties zowel bij 
kortdurende als bij chronische adductor gerelateerde liesklachten (in combinatie met 
oefentherapie) verbetering kunnen geven, blijven daarbij wel vaak pijnklachten bestaan. De 
resultaten uit de huidige studie laten zien dat het dragen van een compressiebroek met hoge 
compressiezones hierin mogelijk een positieve bijdrage kan leveren. Die bijdrage dient wel 
op waarde geschat te worden en moet niet als vervanging van behandeling gebruikt worden! 
Aan de sporter dient goed uitgelegd te worden dat de compressiebroek een hulpmiddel is 
om bij belasting de klachten te verminderen.    
    
Daarnaast dient de sporter zijn belastbaarheid weer op het niveau van voor de blessure terug 
te brengen door de heupmusculatuur te versterken en onderliggende pathologie te laten 
behandelen. Een simpele oefening als de Copenhagen Adduction exercise kan gebruikt 
worden om (herhaling van) liesklachten te voorkomen. Zie de NPi-service 
Sportgezondheidszorg 2018-6a voor een beschrijving van deze oefening. 

PEDro-score 

Minimaal klinisch relevant verschil 
Dit is het verschil dat een patiënt in het 
dagelijks leven ook daadwerkelijk ervaart. 
Engels: ‘minimal clinically important 
difference’. Afkorting: MCID. 
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Mis niets van de NPi-service 
 

In deze NPi-service Sportgezondheidszorg 
verschenen ook de volgende referaten: 
 
2019-7a: Zwemspecifieke training: wat 
werkt het beste? 
 
2019-7c: Bied blessurepreventie zo 
sportspecifiek mogelijk aan! 
 
Ook geïnteresseerd in andere thema's? 
Klik hier voor de nieuwste referaten uit de 
negen andere thema's van de NPi-service 
 

Illinois Agility Test 
De Illinois Agility Test (IAT) is een 
voetbalspecifieke wendbaarheids- en 
snelheidstest waarbij de speler een aantal 
keer moet aanzetten, afremmen en moet 
slalommen over een vastgesteld parcours. 
De speler begint liggend op de buik en legt 
dan zo snel mogelijk het parcours af. 

Copenhagen Adduction Squeeze test 
Bij de Copenhagen Adduction Squeeze test 
ligt de speler plat op de rug met de benen 
op de grond. De onderzoekers plaatst een 
handheld dynamometer net boven de 
mediale malleolus van de enkel en vraagt 
de speler druk te geven tot de pijn (P1) en 
daarna nogmaals om maximale druk te 
geven ondanks de pijn (Pmax). De onder-
zoekers noteert de pijnscore op een NPRS 
(0-10) en de kracht in Newton. 
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