
Knie Instabiel 
STEP®           Instabiliteit 

 

Vooral beoefenaars van 

sporten waar het  

contact met de 

tegenspeler weleens 

onzacht wil uitvallen, 

kennen dit verschijnsel, 

maar ook skiërs … 
 

Een knie die plots alle 

steun weigert. Door de 

knie gaan, heet dit. Met meer of minder pijn, al 

dan niet met zwelling gepaard gaand. 
 

De Knie, hoe steekt die in elkaar. 
Kniegewricht is een scharnier bestaande uit:  

 

onder/bovenbeen (1a, c) die 

door knie -  & kruis- 

banden(4) met elkaar worden 

verbonden. De banden 
zorgen voor stevigheid en 

stabiliteit. 
 

 

 

De spieren(1, 2 en 3) zorgen  

voor de kniebeweging en de  

kniesturing. 

Banden en spieren werken samen. 
 

 

 

Knie- Instabiliteit ontstaat door een 

bruuske beweging met ontwrichting en 

beschadiging van de banden. 

Waarom ? 
Een knieontwrichting ontstaat meestal bij 

een plotse draaibeweging, bv. de voet blijft 

steken en men draait in de knie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kniebanden zijn verrekt of gescheurd. 

Spiersturing is verminderd met instabiliteit 

en onzeker gevoel als gevolg. 

 

• KNIEONTWRICHTING, hoe los je dat op ? 

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

eventuele bloeding en zwelling snel te 

stoppen. 

► Snel Herstel: 
Nieuwe overbelasting voorkomen en  

zo snel mogelijk beveiligd bewegen. 
De spanning in de kruisbanden beperken 

en de spierwerking herstellen. 
 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

                    

Preventie - Snel Herstel 
 

❶BESCHERMING 
We beschermen de knie tegen zichzelf: 

overstrekken en rotatie worden beperkt 

door kniebrace met 2 of 4 kruisbanden. 

 

 

 

 

 
 

 
Rafys KNIE BRACE ADL         KNIE BRACE SUPER 
- kniekous in neopreen, blauw 

- ADL: 2 losse banden, 2 ankers 

in kruisvorm aangelegd 

- anti- transpiratiekous 

- SUPER: 4 losse banden, 4 ankers 

 

❷VEILIG GEBRUIK 
- de stabiliteit wordt geoefend, de 

belastbaarheid opgevoerd 

- contactsporten worden uitgesteld of 

definitief vermeden 

- lichaamsgewicht aanpassen 

- aandacht voor de ondergrond, enz … 
 

❸THUISOEFENTHERAPIE 
Stabiliteit- en spiertraining om 

de sturing te verbeteren. 
 

        

 

 

          
 

 

 

 

 OEFENBORDEN: Multi- axiaal , Mini, Midi en Maxi 

                          

     

Is gespecialiseerd in hulpmiddelen  

die fysieke overbelasting en blessures voorkomen 

en bij blessures natuurlijk herstel bevorderen. 

www.orthoshop.be 



Knieschijf 
STEP®               Patella 

 
 

Hoeveel duizenden malen zou ieder van ons in 

zijn leven de knieën buigen en weer strekken ? 

Tot de dag dat rechtkomen uit diezelfde  diepe 

zetel ons aan het bestaan van dat stukje 

herinnert. 
 

Waar zit de blessure: 

Pijn onder, boven of 

achter de knieschijf. 
 

Pijn  in de pees onder 

de schijf of aan de 

onderbeen knobbel. 
 

Knieklachten door 
kniebuiging 
Analyse van de dagelijkse activiteiten die pijn 

uitlokken maken snel 

duidelijk welke beweging 

uitlokkend is en de klachten 

verergert: traplopen, 

opstaan uit stoel. . . 
 

 

 

 

Knie- buigen/strekken is heel zwaar 

met grote krachten op patella pees,  

spieren en knieschijf. 

Chondropathie, Patellapeespijn en  

Osgood-Schlatter zijn knie-buig/strek 

overbelastingen. 

 

Waarom ? 
KRACHTEN – Last/Lastarm 

De kniescharnier ondergaat bij  

buigen & strekken grote trekkrachten. 

 

 

 

 

 

 

  

90° kniebuiging =   
2 x lichaamsgewicht  
op de knie, dag in,  

dag uit ! 

 

Overbelasting door vooral te veel en 

te lang door de knieën te buigen. 
 

• KNIESCHIJFKLACHTEN, hoe los je dat op ? 
Door consequent tijdelijk het strekapparaat 

te ontlasten, waarbij vooral  de kniebuiging 

moet worden vermeden en beperkt . 

Het  STEP Knieboek  
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 
 

❶BESCHERMING 
Alleen door het beperken van de flexie 

mogelijkheden of door het verplaatsen van 

de knieschijf, kunnen de trekkrachten 

verminderd worden. 

  

  

1. Rafys PATELLA BANDJE             
2. PATELLA BRACE Stabiliserende Ring 
- kniekous in neopreen 

- stabiliserende ring 

- anti- transpiratiekous 

3. PATELLA BRACE Achterspalk 
 

❷VEILIG GEBRUIK 
Alles in praktijk brengen om de belasting  

van de knie vanuit flexie te vermijden: 

- andere been meer gebruiken 

- traplopen, rechtkomen met armgebruik 

- fietsen met lichte versnelling 

- met gestrekt been leren functioneren. 
 

❸THUISOEFENTHERAPIE 
    Opvoeren van de belastbaarheid door   

                   aangepaste oefeningen.       
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