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Sportgeneeskunde 
 

Groei-gerelateerde pijnklachten 
 

Osgood-Schlatter, Morbus Sever 
 
Inleiding 
 
Tijdens de groei worden je botten langer en breder. De plaats waar je spieren en 
pezen vastzitten aan de botten is dan nog deels gemaakt van zacht kraakbeen. Door 
intensief sporten ontstaan er grote trekkrachten op deze plaatsen. Hierbij kan een 
lichte ontstekingsreactie ontstaan.  
 
Veel voorkomende pijnplekken zijn de aanhechting van de knieschijfpees aan het 
onderbeen (Osgood-Schlatter) en de aanhechting van de achillespees aan de hak 
(Morbus Sever). De klachten verdwijnen grotendeels als kinderen zijn uitgegroeid en 
het kraakbeen in hard bot is veranderd. 
 

 
Figuur 1. Pijn aan de aanhechting van de knieschijfpees aan het 
onderbeen (Osgood-Schlatter) 
 

 
 

 

 



 2 

 
Figuur 2. Pijn aan de aanhechting van de achillespees aan de hak 
(Morbus Sever) 
 

 
Oorzaken 
Groei-gerelateerde klachten kent diverse oorzaken: 

 Overbelasting: te veel of te hoge trekkrachten. 

 Groeispurt: door snelle groei van je botten trekken de pezen harder. 

 X-benen. 

 Platvoeten of holvoeten. 

 Verminderde rompstabiliteit. 

 Verminderde enkelstabiliteit. 

 Overgewicht. 

 Korte kuitspieren. 
 
Symptomen 
Groei-gerelateerde klachten kennen de volgende symptomen: 

 Pijn bij de aanhechting van de pees. De pijn komt vaak op tijdens het sporten en 
erna. 

 Het neerkomen van de voet is pijnlijk. 

 Hurken, knielen en lang met gebogen knieën zitten is pijnlijk. 

 De klachten verdwijnen meestal in rust. 

 Soms is er een lichte zwelling rondom de knieschijf of achillespees zichtbaar. 
 
Duur 
Het herstel van groei-gerelateerde klachten is afhankelijk hoe erg uw klachten zijn. 
Milde klachten verdwijnen meestal ook weer snel. Hoe langer de pijnlijke benen 
worden belast, hoe langer het herstel zal duren.  
 
Na de groei verdwijnen de klachten vaak vanzelf. De klachten kunnen dus jaren 
aanhouden. Ook na het eindigen van de groei duurt het even voordat de spieren en 
pezen zich hebben aangepast aan de lengte van de botten. 
 
Behandeling 
De belangrijkste behandeling van groei-gerelateerde pijnklachten is het verminderen 
van de belasting tot binnen de pijngrenzen.  
 
Als je door blijft sporten met pijn duurt het herstel uiteindelijk langer dan wanneer je 
direct stopt bij pijn. Dit betekent dat je soms je training moet inkorten of bepaalde 
onderdelen van de training moet overslaan. 
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Oefentherapie 
Oefentherapie kan soms helpen bij het verminderen van je klachten. Voorbeelden 
van oefentherapie zijn: 

 Verbeteren van de rompstabiliteit. 

 Verbeteren van de enkelstabiliteit. 
 
Rekoefeningen van aanliggende spiergroepen worden afgeraden. Deze 
rekoefeningen kunnen de peesaanhechting verder irriteren en dat moet worden 
voorkomen. 
 
Koelen 
Direct na het sporten kan koelen met ijs de klachten verminderen. 
 
Steunzolen 
Soms kunnen zooltjes (of een viscoheel) de krachten beter verdelen bij 
standsafwijkingen van de voet. 

 

Figuur 3. Zooltje ter ondersteuning 
 

 

Figuur 4. Viscoheel ter ondersteuning 
 

 
Bronnen: 
www.sportzorg.nl  
www.thuisarts.nl  
 
 
 

http://www.sportzorg.nl/
http://www.thuisarts.nl/
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Polikliniek Sportgeneeskunde 
Venlo:  routenummer 58 
Venray:  routenummer 59 
 
 (0478) 522 774 

 sportgeneeskunde@viecuri.nl 

 www.sportgeneeskundeviecuri.nl  
 

 
 
 

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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