
Enkel 
STEP®             Verstuiking 

 

Is er één aandoening van ons 

bewegingsapparaat die 

méér voorkomt dan de   

VERSTUIKTE ENKEL  ! 
 

 

Van de banale 

omgeslagen voet die uit eigen beweging naar 

zijn positie terug komt tot de zware, die naast 

helse pijn ook zwelling en inwendige 

bloedstorting tot gevolg heeft. 
 

De Enkel, hoe steekt die in elkaar ?  
1. Voorste band (belangrijkste) 

2. Middelste band 

3. Achterste band 

 

 

 

 

 

 

Het enkelgewricht 

bestaat uit : 

voetbotjes die door 

banden bij elkaar worden gehouden.  

De spieren zorgen ervoor dat de botten t.o.v. 

elkaar kunnen bewegen en dat de banden niet 

te hard worden opgerekt.  

De spieren en banden werken samen. 
 

Enkelverzwikking ontstaat bij een bruuske 

zwikbeweging waarbij meestal het voorste 

bandje wordt beschadigd. 

Waarom ? 
Een enkelverzwikking ontstaat meestal bij 

een plotse beweging, bv. verkeerd neer- 

komen, meer op de buitenkant van de voet, 

waarbij de voet omklapt: 

 

 

 

 

 

 
 

- voorste bandje is overrekt of gescheurd 

- spiersturing is verminderd met instabi- 

liteit en onzeker gevoel als gevolg. 
 

•ENKELVERZWIKKING, hoe los je dat op ? 

► Onmiddellijk: ICK regel 
       IJs, Compressie, Elevatie en Krukken om  

       de bloeding snel te stoppen 

► Snel Herstel: 
Nieuwe overbelasting voorkomen en zo 

snel mogelijk beveiligd bewegen. 

 

Het  STEP Enkelboek  
vertelt hoe jezelf klachten kunt 

voorkomen en hoe je ze snel 
      kunt oplossen.  

      30 blz. met foto’s. 
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Preventie - Snel Herstel 
 

❶ BESCHERMING 
Beperkingen en voorkomen van de 

          inversiebeweging (het verzwikken) 
 

Rafys ENKELBRACE met KRUISBANDEN 
 

 

 

 

 
 

           in textiel of neopreen uitvoering 
 

Rafys WIGZOOL 
Een  wigzool (3, 6,en 9 graden) aan de buiten-

kant hoog, brengt de 

voet naar binnen. 
 

 

 

❷ VEILIG GEBRUIK 
- aanpassen van het schoeisel 

- aandacht voor de ondergrond 

- buitenslijtage opheffen, enz… 
 

 

❸ THUISOEFENTHERAPIE 
Stabiliteit- en spiertraining om  

de  sturing te verbeteren 
 

 

   

 

 

 

 

 BALANSKUSSEN Gel  OEFENBORDEN: 
          Mini, Midi en Maxi 

       Wetenschappelijke verantwoording 

Meer info 

      www.step-belgie.com 

www.step.nl 

     www.stepfilmservice.nl 

 



Spierpijn 
STEP®   Verrekking - Scheuring 
 

 

Voetbal wordt met elf tegen elf gespeeld. 

En toch bestaat de kern van een ploeg uit zo’n 

twintig spelers. 

Waarom ?           

Juist, omdat  SPIERLETSELS  
schering en inslag zijn  

bij sportbeoefenaars. 

Nochtans komen deze  

evenzeer voor  in het dagelijkse leven.  
 

Meest voorkomende spierletsels 
 

 

 

 

 

 

 

Adductor     Quadriceps    Hamstrings    Kuitspier 
 

PIJN is er altijd bij, lokale ZWELLING vaak.  
 

Het actieve bewegingsapparaat, de skeletspier 
Ze loopt over 1 of meer gewrichten en is met  

pezen bevestigd aan ons bot. 

Het midden, 

de spierbuik bestaat uit 

bundels, vezels en fibrillen. 

Ze worden gestuurd van uit onze motorische 

zenuwen. Bij contractie schuiven de vezels in 

elkaar en wordt de spier korter.  
     Wanneer de spanning te groot wordt 

     kunnen de vezels het begeven met  

     verrekking of  scheuring als gevolg. 

Waarom ?  

 
Zoals alle weefsels kunnen ook onze spieren 

overbelast worden met vezelbeschadiging  

tot gevolg. Dan ontstaan verrekkingen, 

scheurtjes of verhardingen in de vezel-

structuur met pijn en zwelling en eventueel 

bloeding. 
 

Die overbelasting kan door een plotse 

hevige samentrekking ontstaan zoals bv. bij 

een val. 

Meestal  gaat het om 

herhaalde of 

langdurige zware 

inspanningen  

zoals bij sporten die  

tot overbelasting 

en beschadiging 

leiden. 
 

• SPIERBLESSURES, hoe los je dat op ? 
Het gekwetste spierweefsel moet het op rust 

gesteld worden. Dat kunnen we met  

specifieke drukelementen te plaatsen op  

de gekwetste 

spierbundel zodat 

tijdelijk de contractie wordt onderdrukt.  

                                
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Preventie - Snel Herstel 
 

❶ BESCHERMING 
Rafys DRUKELEMENTEN leggen aan de 

gekwetste spier rust op. Het drukelement  

op een neopreen band wordt op zijn plaats 

gehouden door een niet- elastische band. 

 

 

 

 

 
 

Rafys BOVENBEEN BRACE    ONDERBEEN BRACE  

                                                                     met 1 of 2 Banden 

Podologie:  
inleghakken SoftSole  
bij bv Coup de fouet  

(zweepslag) . 
 

 

❷ VEILIG GEBRUIK 
- opvoeren van belastbaarheid 

- aanleren van rek technieken 

- warming-up in acht nemen 

- aanleren van zelfmassage 

- lichaamsgewicht beperken 

- trappen met lichte bal. 
 

❸ THUISOEFENTHERAPIE 
        Rek- en versterkingsoefeningen. 

 

 

  

 

  

 

  THUISTRAININGSBAND      REKKINGSBORD 

                          

     

Is gespecialiseerd in hulpmiddelen  

die fysieke overbelasting en blessures voorkomen 

en bij blessures natuurlijk herstel bevorderen. 

www.orthoshop.be 


