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Sportgeneeskunde 
 

Compartimentsyndroom 
 

 
 
Inleiding 
 
Het compartimentsyndroom (in het Engels: CECS, chronic exertional compartment 
syndrome) is een blessure aan de spieren van het onderbeen. De spieren van het 
onderbeen zijn verdeeld in  
4 groepen. De groepen worden ook wel compartimenten genoemd. Om ieder compartiment 
zit een taai vlies. Dit vlies wordt ook wel spierfascie genoemd.  
 
Bij het compartimentsyndroom kan het vlies te strak om de spieren gaan zitten door 
overbelasting. Dit geeft vaak pijn bij inspanning en een gespannen gevoel aan het 
onderbeen. Het compartimentsyndroom komt vaak voor aan beide onderbenen. 

 
 

Figuur 1. Doorsnede van het  been met vier spiercompartimenten: het voorste 
compartiment (blauw), het buitenste compartiment (groen) en het diepe achterste 
compartiment (paars). Bron: Physios. 
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Oorzaken 
Het compartimentsyndroom kent de volgende oorzaken: 

 Plotselinge toename van trainingsduur of intensiteit. 

 Beginnen met hardlopen. 

 Platvoeten of doorgezakte voeten. 

 Verkeerde looptechniek met een uitgesproken haklanding. 

 Training op oneffen terrein. 

 Lopen op zeer harde of zeer zachte ondergrond. 

 Verkeerde schoenen. 

 Beenspieren zijn niet in balans. 

 Diabetes mellitus (verhoogde kans op het compartimentsyndroom). 

 Perifeer vaatlijden (etalagebenen; verhoogde kans op het compartimentsyndroom). 

 

Symptomen 
Het compartimentsyndroom heeft de volgende symptomen: 

 Pijn in het onderbeen binnen 30 minuten na start van een training of inspanning. 

 Klachten worden minder als u stopt met de training of inspanning (meestal binnen 

enkele minuten). 

 Gespannen onderbeenspieren, een strak gevoel, pijn en verzuring. 

 Soms tintelingen of een dof gevoel. 

 
Duur 
Het herstel van het compartimentsyndroom is afhankelijk hoe erg uw klachten zijn. Bij milde 
klachten heeft u alleen een reactie tijdens het sporten. Met een aanpassing van de belasting 
kunnen uw klachten meestal snel verbeteren. Een onbehandeld compartimentsyndroom gaat 
niet vanzelf over. 

 
Diagnose 
Meestal is de diagnose snel duidelijk. Als er toch twijfel is, kan de chirurg of sportarts een 
drukmeting in de spieren uitvoeren.  
De sportarts doet deze drukmeting. Tijdens de meting krijgt u een plaatselijke verdoving. 
Daarna brengt de arts met een naald een klein slangetje in de spier. Het slangetje zit aan 
een drukmeter. 
De druk wordt in rust en bij inspanning gemeten. Tijdens de meting loopt u op een loopband. 
Als er een te hoge druk wordt gemeten heeft u het compartimentsyndroom. 

 
Behandeling 
De basisbehandeling van het compartimentsyndroom bestaat uit een aantal adviezen. 
Meestal wordt u begeleid door een fysiotherapeut.  
 
De adviezen bij een basisbehandeling van het compartimentsyndroom: 

 Verander uw looptechniek. 

 Een fysiotherapeut kan helpen met oefeningen om activiteiten rustig op te bouwen. Een 

fysiotherapeut kan bijvoorbeeld advies geven over gerichte krachttraining van de been- en 

heupspieren. 

 Bij een toegenomen spierspanning in uw kuit kan een massage helpen. Hiervoor kunt u 

terecht bij een sportmasseur. U kunt ook een foamroller gebruiken. Verder kunt u 

rekoefeningen doen. 

 Steunzolen helpen bij een platvoet of doorgezakte voet. 

 Doseer de sportbelasting zodat klachten minder optreden. 
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Operatie 
Worden uw klachten niet minder nadat u bovenstaande adviezen uw heeft gevolgd? Een 
operatie kan dan nodig zijn. Tijdens de operatie wordt het vlies dat om het compartiment zit, 
geopend. Hierdoor kan de spier weer normaal opzwellen bij inspanning. Deze operatie wordt 
een ‘fasciotomie’ genoemd. Het succespercentage bij een operatie aan het voorste 
compartiment (90%) is hoger dan bij het achterste compartiment (71%).  
De operatie gebeurt in dagbehandeling. Dagbehandeling betekent dat u enkele uren na de 
operatie weer naar huis kunt. U krijgt dan instructies mee naar huis voor uw verdere herstel 
na de operatie. 
 

Samenwerking sportartsen en chirurgen VieCuri 
Bij VieCuri werken de afdelingen Sportgeneeskunde en Heelkunde nauw samen. 
Sportartsen drs. M. de Koning, drs. P. Eijkelenboom en drs. C. van den Berg bespreken uw 
behandelplan samen met u. Moet u worden geopereerd? Dr. M. Winkes voert deze operatie 
uit. Dr. M. Winkes doet wetenschappelijk onderzoek naar het compartimentsyndroom. Hij is 
gespecialiseerd in de chirurgische behandeling van dit syndroom. 

 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op de volgende websites: 

- Landelijke Richtlijn Inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen  

- Proefschrift dr. M. Winkes 

- NIAPS (Netwerk Inspanningsafhankelijke Pijn Syndromen)  

 
 
 
 
 
 
  

https://www.viecuri.nl/onze-specialisten/marleen-de-koning/
https://www.viecuri.nl/onze-specialisten/rob-eijkelenboom/
https://www.viecuri.nl/onze-specialismen/sportgeneeskunde/specialisten-sportgeneeskunde/carlijn-van-den-berg
https://www.viecuri.nl/onze-specialismen/chirurgie/specialisten-chirurgie/michiel-winkes
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/inspanningsgebonden_pijnsyndromen_van_het_onderbeen
https://www.trauma.nl/sites/www.trauma.nl/files/proefschriften/Thesis%20final%20version%20Michiel%20Winkes%20v4%20176%20x%20246%20vs%2016%20feb-compressed_0_0.pdf
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Vragen  
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?  
Stel uw vragen tijdens het eerstvolgende bezoek.  
Of neem contact op met: 
 
Polikliniek Sportgeneeskunde  
Venlo:  routenummer 58  
Venray:  routenummer 59  
 
 (0478) 522 774 

 sportgeneeskunde@viecuri.nl 

 www.sportgeneeskundeviecuri.nl  
 

 
Polikliniek Chirurgie  
Venlo:  routenummer 75  
Venray:  routenummer 12 
 
 (077) 320 68 80 (Venlo) 
 (0478) 52 24 08 (Venray) 

 www.viecuri.nl/chirurgie-specialisten  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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