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Michiel Wĳ nhoven, 

fysiotherapeut 

‘Werken 
aan herstel 
en conditie, 
liefst zonder
beperkingen’
Samen met zĳ n collega’s verzorgt 

Michiel Wĳ nhoven voor VieCuri de 

fysiotherapie op de locaties Venray en 

Venlo. Als klinisch fysiotherapeut werkt 

Michiel op enkele ziekenhuisafdelingen 

voor patiënten die hun conditie willen 

verbeteren. Daarnaast is hĳ  werkzaam 

voor de fysiotherapiepraktĳ k van 

VieCuri, Vitaal in Beweging. Mensen 

met bewegingsklachten voeren hier 

revalidatie- en trainingsprogramma’s 

uit die in samenwerking met de 

sportarts van VieCuri zĳ n opgesteld.

Michiel: ‘Vanuit de klinische fysiothera-

pie richt ik me vooral op Cardiologie- en 

Orthopediepatiënten. Elke collega heeft zo 

enkele afdelingen onder zijn hoede. We geven 

informatie en advies over hoe mensen nog 

tijdens hun verblijf in het ziekenhuis stapje 

voor stapje aan hun herstel kunnen wer-

ken. De meeste tijd ben ik actief voor Vitaal 

in Beweging. Ik behandel er patiënten die 

met een duidelijke hulpvraag naar de sport-

arts komen. De meeste van hen willen weer 

graag gaan sporten, maar worden belem-

merd in hun bewegingspatroon. De sportarts 

kijkt vooral naar de oorzaken; die liggen vaak 

in een verkeerde houding en balans. Zo was 

het ook bij Ilse van Diepe. Haar belasting lag 

te eenzijdig op de knieën en die zijn bij haar 

blessuregevoelig. Met oefeningen zijn we 

eerst gaan werken aan verbetering van haar 

rompstabiliteit, met name bil- en rugspieren. 

Daarna volgde krachtopbouw en conditie- en 

looptraining. Nu richten we ons op voetbal 

gerelateerde oefeningen: versterking van kuit- 

en bovenbeenspieren en verbetering van de 

sprint- en sprongkracht. Ilse gaat echt goed 

vooruit en dat maakt dit werk zo mooi.’

Ilse van Diepe herstelt van een knieblessure met hulp van 

VieCuri Sportgeneeskunde 

‘Ik geef mezelf een 7,5 voor wat ik 
nu weer kan, en het wordt nog beter’
Ilse van Diepe (16) voetbalt vanaf haar zesde. Ze speelt bĳ  MVC, de Maasbreese Voetbalclub, nu in het elftal MO19 (meiden onder 19). 

Tweeënhalfjaar geleden liep ze een ernstige knieblessure op en ging ze tevergeefs van therapeut naar therapeut. Ze wordt nu behan-

deld bĳ  VieCuri Sportgeneeskunde, waar ze een speciaal trainingsprogramma volgt, gericht op voetbal. Op de club traint ze inmiddels 

een uur per week en op zaterdag kan ze dertig minuten meespelen, terwĳ l ze verder aan haar herstel werkt. 

Marleen de Koning, sportarts VieCuri

‘Knieën zijn vaak de klos’
Wat een sportarts precies doet is bĳ  veel mensen onbekend. De meeste sportartsen werken in ziekenhuizen en houden zich bezig met 

klachten die op beweging zĳ n gericht. Ze richten zich zowel op topsporters, amateurs als op mensen die willen gaan sporten. 

In december 2017 krijgt Ilse, dan 13, na een 

potje voetbal op kunstgras in de hal enorm 

last van haar knieën. De volgende dag waren 

die heel opgezwollen en had ze veel pijn. 

Zoektocht naar juiste behandeling 

Ilse: ‘Ik kwam bij een fysiotherapeut terecht. 

Daar kwam niet veel uit. Daarna volgde een 

andere fysiotherapeut, zonder resultaat. 

Omdat ik een dikke bult had bij mijn knie en 

de pijn maar niet minder werd, dacht de huis-

arts aan een zogenaamde Osgood-Schlatter 

knie, een botafwijking. Maar dat was het niet. 

Daarna was ik een half jaar bij een arts in Weert 

die ook meende dat het Osgood-Schlatter was. 

Toen volgde een verwijzing naar een andere 

kliniek. Daar zijn twee MRI-scans gemaakt. 

Ze zagen vocht in beide knieën, geen botafwij-

king. De diagnose hier luidde ‘’Meisjesknieën’’. 

Dat is dus vooral een groeiprobleem en gaat 

vanzelf over. Voor mij allemaal best onbevredi-

gend, want de klachten hielden aan.’ 

We zijn dan zeker al een jaar verder. Ilse kon 

ondertussen steeds minder. Fietsen ging niet 

meer, traplopen was lastig, ze had braces voor 

haar knieën, liep met krukken, had steunzo-

len en moest zich naar school laten brengen. 

Ilse volgt de Havo op het Blariacum college in 

Blerick. Ilse: ‘Omdat deze school een sportklas 

heeft, heb ik daar destijds bewust voor gekozen. 

Ik zit nu op vier Havo, maar heb maar één jaar 

van die sportklas kunnen genieten. Gymnastiek 

kon ik ook twee jaar lang niet volgen. Heel erg 

jammer allemaal.’ De ommekeer kwam toen 

haar huisarts haar in mei 2019 doorverwees 

naar Marleen de Koning, sportarts bij VieCuri. 

Ilse: ‘Zij had een andere benadering. Tot dan 

toe was er vooral naar mijn knieën gekeken. 

Marleen zei meteen: “We gaan je spieren ster-

ker maken, zorgen dat ze beter de lasten van de 

knieën kunnen dragen.” Samen met fysiothe-

rapeut Michiel Wijnhoven van VieCuri werk ik 

daar nu keihard aan. Eerst éénmaal per week, 

nu tweemaal. Ik krijg allerlei oefeningen, vooral 

op voetbal, balans en houding gericht. En dat 

werkt. Ik kan steeds meer. Ook gym op school en 

trainen bij de club, wel met een personal trainer, 

maar dat is tijdelijk. Aan wedstrijden doe ik nu 

een half uur mee, als spits nota bene, dat is min-

der heftig dan als verdediger. Uiteindelijk wil ik 

weer hele wedstrijden spelen en dan terug naar 

mijn oude positie: centraal achterin. Dat voelt 

toch het beste.’ 

Marleen: ‘Als sportarts ben ik eigenlijk 

met drie dingen bezig: bij sporters die 

een ernstige blessure hebben opgelopen, 

kijken we vooral naar de oorzaken van de 

klachten. Die zitten vaak niet in het gewricht 

dat geblesseerd is, maar in de manier van 

bewegen, houding, balans. Van daaruit 

maken we een revalidatieplan dat in nauwe 

samenspraak met fysiotherapeuten wordt 

uitgevoerd. Daarnaast krijgen patiënten 

die zijn geopereerd training op maat, 

gericht op herstel. We werken daarin veel 

met conditietesten. Ten derde doen we op 

verzoek ook sportmedische onderzoeken 

voor mensen die een bepaalde sport 

gaan beoefenen en willen testen of zij 

daarvoor geschikt zijn, een soort van APK-

keuring/advies. Voor sommige sporten is 

zo’n advies verplicht, bijvoorbeeld bij duiken, 

zweefvliegen of motorsport. Heel afwisselend 

werk dus.’ 

Marleen heeft ook Ilse van Diepe onder 

behandeling. Over haar klachten zegt ze: 

‘Er waren al scans die uitwezen dat er niets 

kapot was. Na een intakegesprek en uitgebreid 

onderzoek bleek dat er bij Ilse sprake was van 

een overbelasting van de kniepezen aan de 

binnenzijde. Dit komt door een slechte stabiliteit 

van de bil- en rugspieren. Als je dat weet, kun 

je verder. En zo hebben we voor haar een heel 

specifi ek behandelplan gemaakt, dat goed 

aanslaat.’ 

Neem contact op met uw huisarts als u last heeft van een blessure. 

Hij/zij kan u doorverwijzen naar een sportarts bij VieCuri. Een sportmedische keuring 

(zie uw zorgverzekering) kunt u rechtstreeks bij VieCuri plannen, 

zie www.viecuri.nl/sportgeneeskunde. 


