
PAGINA 76

Leren revalideren helpt om beter om te 
gaan met blessureleed 

Boek als buddy voor 
de vaak eenzame 
geblesseerde sporter
Door: Hans Klippus

Sportpsychologen Afke van de Wouw en Yara van Gendt bieden met hun boek Leren revalideren hulp aan de 
geblesseerde sporter. Ze hebben daarbij naar ‘het totale plaatje’ gekeken. “Vaak gaat alle aandacht naar het 
geblesseerde lichaamsdeel, maar hoe gaat het met jouzelf?”

Een sporter die geblesseerd is, kan zich vaak 
eenzaam voelen. Leren revalideren is er dan 
om de gekwetste van heel dichtbij als een 
deskundige vriend of een buddy bij te staan. 
Dat blijkt al meteen uit de eerste zinnen van 
de inleiding: ‘Hey, jij geblesseerde sporter. 
Wat vervelend voor je dat je dit boek nodig 
hebt en tegelijk fijn dat je ons gevonden 
hebt.’
Leren revalideren volgt secuur de tijdlijn 
van de blessure, van het ontstaan ervan tot 
het weer wedstrijdfit zijn. Het boek geeft 
antwoord op relevante vragen als: Hoe komt 
het dat je (weer) geblesseerd bent geraakt? 
Hoe deal je met je blessure? Wat kun je doen 
om je revalidatie te optimaliseren? Hoe zorg 
je ervoor dat je weer vertrouwen krijgt in je 
lichaam? Hoe ga je om met de revalidatie-
dip? En hoe zorg je ervoor dat je er sterker 
uitkomt?

De sporter als geheel
Het boek bestaat uit zeven delen. Er wordt 
óók aandacht besteed aan de pechvogel die 
na zijn blessure niet meer kan terugkomen op 
zijn niveau of helemaal niet meer kan sporten. 
Hij krijgt in het een-na-laatste hoofdstuk 
tips aangereikt hoe hij daarmee zou kunnen 
omgaan.
Sportpsychologen Afke van de Wouw en Yara 
van Gendt besloten Leren revalideren te schrij-
ven, omdat er in Nederland nog geen boek 
bestond waarin naar de geblesseerde sporter 
als geheel wordt gekeken. “We willen via dit 
boek een echte steun zijn”, legt Van Gendt 
uit. “Vaak komt hij of zij door die blessure 
buiten het team te staan en dat voelt dan als 
een dubbele tegenslag.” Van de Wouw: “Zo’n 
sporter komt bij een fysiotherapeut terecht die 
geacht wordt het probleem op te lossen, maar 
hij zal vooral heel erg met het lijf bezig zijn en 
heeft niet altijd de tijd en knowhow om op een 
andere manier bij de revalidatie te helpen.”

Het is geen uitzondering, stellen de auteurs 
vast, dat er tijdens de revalidatie van een 
blessure geen aandacht wordt besteed aan 
het omgaan met de blessure. Dat gebeurt in 
het boek dus wel uitgebreid. Van de Wouw, 
die zelf ook als fysiotherapeut werkzaam 
was: “Het fysieke en het mentale kunnen 
bij een blessure niet los van elkaar worden 
gezien. Dat kan niet bij het leveren van pres-
taties en hier ook niet bij. Wij richten ons in 
het boek dus op de sporter als geheel.”

Tools
Van de Wouw en Van Gendt vinden ook 
dat bij elk revalidatietraject standaard een 
sportpsycholoog betrokken zou moeten 
worden. “Dat is zeker nog niet gebruikelijk”, 
concludeert Van de Wouw. “Nu gaat een 
sporter meestal pas naar een sportpsycho-
loog als hij het écht niet meer ziet zitten en 
erover denkt om te stoppen.”
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Via het boek bieden de auteurs de gebles-
seerde sporter hun hulp aan ‘om weer 
vertrouwen te krijgen in je lijf, jezelf en de 
toekomst’. De tools die ze aanreiken, zijn 
gebaseerd op theorieën en onderzoek uit de 
(sport)psychologie en sportwetenschappen. 
“We gaan ervoor zorgen dat je grip krijgt op 
je blessure en weer het gevoel krijgt dat je 
volop meedoet.”
Van de Wouw en Van Gendt zijn niet alleen 
vakinhoudelijk ervaren, maar hebben zelf ook 
de nodige medische ingrepen ondergaan. Dat 
betroffen weliswaar geen sportblessures, 
maar ze kunnen zich wel goed verplaatsen in 
de beleving van de geblesseerde. Ze  
(h)erkennen de impact ervan. Vandaar ook 
dat ze stellen dat hun boek tevens voor 
mensen met tegenslag buiten de sport 
van groot nut kan zijn. Hetzelfde geldt 
voor coaches en andere begeleiders van de 
sporter. Van Gendt: “Blessures ontstaan vaak 
door overbelasting. Begeleiders spelen daar 
een belangrijke rol in.”

Reflectie
De auteurs hebben van Leren revalideren 
een praktijkboek gemaakt. Het staat vol 
met oefeningen en andere tools die in elke 
fase van de blessure worden aanbevolen en 
met werkbladen waarop de geblesseerde 

sporter met zijn ervaringen aan de slag kan. 
Van Gendt: “We wilden niet dat het een 
theoretisch verhaal zou worden. Iedereen 
kan de opdrachten op de eigen situatie 
toepassen en uitproberen. Je kunt kijken wat 
het beste bij jou past en werkt.”
Er bestaat bovendien een website  
(www.lerenrevalideren.nl) die naast het 
boek kan worden geraadpleegd. Daar wordt 
door de twee sportpsychologen ook een 
korte opleiding aangeboden voor fysiothe-
rapeuten over psychologische aspecten bij 
blessures en revalidatie.

Interessant is verder dat in het boek veel 
quotes zijn opgenomen van topsporters 
over hun blessureleed. In het voorwoord 
vertelt olympisch schaatskampioen Mark 
Tuitert onder meer: “Wat mij altijd enorm 
heeft geholpen in zulke situaties, is reflectie. 
Ik wilde leren begrijpen wat er aan de hand 
was. Hoe kon ik mezelf zo voor de gek 
houden? En waarom reageerde mijn lichaam 
zoals het deed?” De les die Tuitert zegt 
daaruit te hebben getrokken: “Je hebt niet 
altijd iets te zeggen over wat je er met je 
gebeurt, wel over hoe je ermee omgaat.”
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“We willen via 
dit boek een 
echte steun zijn”




