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Osteopaat Thomas O'havé gelooft niet
in toevallige non-contactblessures

ich •am IS

zo st rk ls
zw kste scha e

Thomas D'havé is gespecialiseerd in het opsporen van de oor-

zaken van non-contactblessures zoals verstuikingen en spier-

Ietseis ten gevolge van eerdere contactletsels. De 32-jarige

Gentenaar is een pionier en bezeten van zijn vak. In zijn ogen

kunnen letsels zelfs een positieve invloed hebben om zware

blessures in de kiem te smoren. 'Ik ben de bewaker van de vol-

ledige carrière én de langetermijngezondheid van een speler.'

'To find those weaknesses that the
players have leamed to compensate
for', is de slogan van osteopaat Tho-
mas D'havé. "Ik ga op zoek naar de
verborgen zwaktes", verduidelijkt hij.
"Alles in je lichaam wordt onthouden:
een enkelverzwikking, een val van de
trap op je zestiende of een elleboog
tegen je hoofd in de jeugdreeksen.
Dergelijke zaken verstoren dus de uit-
lijning van je lichaam, waardoor de
speler automatisch gaat compense-
ren. Deze compensaties kunnen de
prestaties beïnvloeden en leiden
vroeg oflaat tot blessures, meestal op
het moment van vermoeidheid of
stress. Dagelijks hoor ik spelers van
alle niveaus zeggen dat ze geen pijn
hebben tijdens de match ... als ze
vooraf medicatie nemen. Hier wil ik
een alternatief betekenen door de on-

derliggende zwakheden van de spe-
lers te detecteren en weg te werken.
Vergelijk het met een Fl-wagen. Hoe
dikwijls laat Vettel zijn wagen uitlij-
nen? Met een lichaam is het net zo.
Elk onderdeel van het lichaam is be-
langrijk in onze speurtocht. We spo-
ren met onze handen alle bewegings-
verliezen op in het lichaam en bren-
gen deze in relatie tot de klachten
van de speler. Wat me in deze context
uitermate fascineert is de blessurege-
schiedenis van de speler omdat daar
vaak de oplossing te vinden is. Wat
was er eerst? Zo is het mijn stelling
dat traumatische contactletsels aan
het hoofd of de schouder vroeg of laat
leiden tot non-contactletsels zoals
spierscheuren van bijvoorbeeld de
hamstrings. Vergelijk het opnieuw
met de auto: na een aanrijding is de
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uitlijning van een wagen verstoord en
verslijten de banden veel sneller. Zo
kan een toevallige kruisbandblessure
in relatie staan met een hoofdtrauma
van enkele maanden eerder. Vanuit
een soort helicopterview focus ik me
op de oorzakelijke mechanismen van
een blessure zoals eerdere traumata,
voeding en stress. Vaak is een bles-
sure trouwens een samenkomst van
een aantal onderliggende factoren
waarbij elk detail belangrijk is. Je kan
de meest krachtige motor hebben,
maar als je geen remmen hebt, kom
je bij de eerste bocht in de proble-
men. Dit betekent dat elk detail moet
kloppen.

Je kan je bijvoorbeeld blijven focussen
op stabiliteitsoefeningen en lokale
therapie, maar als je longen onvol-
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doende functioneren of je bekken is
uit balans, kom je sowieso in de pro-
blemen zodra je het veld op rent. Al-
les moet dus juist zitten. Je lichaam is
ook maar zo sterk als je zwakste
schakel. Die zwakste schakel kunnen
wij als osteopaten opsporen. Als je
kaak uit balans is, mag je gelijk welke
correctie uitvoeren, je lichaam zal
niet blijvend herstellen. Zo is het met
elk onderdeel. Uiteindelijk geven wij
een speler zijn intrinsieke mogelijk-
heden terug die hij gedurende zijn
blessuregeschiedenis verloren heeft,
zodat hij opnieuw aan honderd pro-
cent van zijn potentieel kan functio-
neren."

Check-up
Thomas D'havé: "Een praktisch voor-
beeld. Onlangs kreeg ik een speler

van West Ham United over de vloer
die was doorgestuurd door de clubfy-
sio. Hij had al verschillende ham-
stringblessures opgelopen en er werd
gevreesd voor zijn carrière. Ik heb
meteen een blanco onderzoek ge-
daan, wat betekent dat ik hem van
top tot teen onderzoek. Dit doen we
trouwens altijd, over welke klacht
het ook gaat. Wat ik meteen merkte
was dat hij in het verleden een tik op
zijn hoofd had gehad en een pro-
bleem met de schouder had opgelo-
pen. Om te checken legde ik mijn oor
te luister bij zijn club en mijn ver-
moeden werd inderdaad bevestigd.
De wedstrijdbeelden werden erbij ge-
haald en daarop was duidelijk te
zien dat hij in een kopduel hoofd te-
gen hoofd gaat met zijn tegenstan-
der en vervolgens buiten bewustzijn

op zijn schouder valt, met een sub-
luxatie (ontwrichting schouder waar-
bij ligamenten geraakt zijn) tot ge-
volg. Het is leuk dat je die informatie
kan documenteren door beelden,
maar mijn conclusie stond wel voor-
af al vast.

Zo'n radeloze speler opnieuw een toe-
komst geven, in samenwerking met
de mensen van de club, daar gaat
mijn hart sneller van slaan. Die beel-
den zijn dus eigenlijk een leuk extra,
maar geen must omdat we eigenlijk
vooral vóelen waar de problemen zich
bevinden. Vandaar ook dat het niet
uitmaakt of ik nu een prof, een ama-
teur of een jeugdspeler in mijn han-
den krijg; de oorzakelijk onderliggen-
de mechanismen zijn vergelijkbaar. Ik
geef nog een interessant voorbeeld.
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t Als je voor je lichaam
zorgt op maandag,

zal je lichaam voor jou
zorgen op zaterdag'

Cesc Fabregas, toenmalig speler van
Arsenal, is al jaren op de sukkel met
zijn hamstrings. Wist je dat hij tijdens
de World Cup is vervangen na een val
op de schouder en tijdens een andere
wedstrijd een hoofdletsel heeft opge-
lopen? Hij heeft ook al drie keer een
trap gekregen tegen zijn been - wat
zijn knie instabieler maakt en de
hamstrings rond de knie bijna altijd
verstoort. In deze blessuregeschiede-
nis ligt voor mij de sleutel van zijn
beterschap verborgen. Dát zijn de be-
langrijke zaken. Every injury is an op-
portunity, every re-injury is a massive
opportunity."

Lichaam in shock
Thomas D'havé: "Als de blessure op
medische beeldvorming zoals rönt-
genfoto waar te nemen is, dan gaat
het in eerste instantie om een dok-
tersindicatie en niet om een osteopa-
tische indicatie. Dat betekent dat er
mogelijk een operatie nodig is. Pas als
dergelijke zaken uitgesloten zijn, kan
ik mijn rol als osteopaat spelen. Als
na een stevig duel je schouder uit de
kom is, kan dat ook andere gevolgen
hebben: je sleutelbeen dat niet meer
volledig vrij is of je nek die uit balans
is. De mogelijke gevolgen voor wie op
zijn schouder neerkomt, zijn analoog.
De uitlijning van je lichaam is hele-
maal verstoord, je lichaam is in
shock. Om een voorbeeld te geven.
Schouder en hamstring bewegen al-
tijd samen. Als je rechterbeen naar
achter gaat, gaat je linkerschouder
eveneens naar achter. Als je gewoon
jogt, geeft dat geen problemen. Wie
aan een hoog tempo loopt of een
sprint
trekt, voelt
het met-
een. De
maximale
armzwaai
zorgt er-
voor dat
de schou-
der hele-
maal achteruit gaat en daardoor
wordt de locatie waar het schouder-
probleem zich precies bevindt op-

'Een kneuzing na een tik tegen de kaak kan allerlei soorten blessures veroorzaken.'

nieuw geprovoceerd. Dit verstoort de
coördinatie en aansturing van de
hamstrings.

dere mate een verstoring van het
kaakgewricht dat het lichaam partieel
uit balans brengt. Niet geheel abnor-
maal, want wie krijgt er gedurende
zijn carrière niet eens een elleboog te-
gen het hoofd? Een kaak die uit ba-
lans is, geeft een keten die heel je li-
chaam uit balans haalt. Een kaakcon-
tusie (kneuzing na tik tegen de kaak)
kan dus alle soorten blessures veroor-
zaken: bekken, adductoren en in de
liesstreek. Zo zijn er in het lichaam
veel stijgende en dalende ketens.
Clubfysio's zijn meestal wel op de
hoogte van de invloed van de stij-
gende keten. Ze weten dat een voet-
probleem bijvoorbeeld last in de knie
kan veroorzaken. Maar een schou-
derprobleem dat liespijn tot gevolg
heeft, dat is al iets anders. We focus-

Bij klassieke testen valt een dergelijke
zwakte van de hamstring nooit op te
sporen. Het probleem doet zich im-

mers al-
leen voor
als de
schouder
volledig
naar ach-
ter be-
weegt. Zo
kent het
lichaam

vele geheimen en heeft iedere bles-
sure zijn verhaal. Bijna de helft van
de spelers heeft in mindere of meer-
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sen bij voetballers dus vaak op een
totaal andere plaats dan de locatie
van de klacht.
Een schedeltrauma kan makkelijk ja-
renlang gevolgen hebben: schedel ge-
raakt, kaakgewricht verplaatst of de
nek uit balans. Die zaken maken het

Voorbeeld van injury-time line

risico op een blessure aanzienlijk
groter omdat 33 procent van alle op-
stijgende informatie naar de herse-
nen net afkomstig is uit dit gebied."

Emmer Ie d ig e n
Thomas D'havé: "Bij een eerste bles-
sure van een speler kom ik er zelden
aan te pas. Daar hebben clubs een fy-
siotherapeut voor die dagelijks met
de spelers werkt, hen van heel nabij
volgt en de juiste oefentherapie toe-
past. Pas als er een aantal letsels bij
iemand optreedt, kom ik in beeld.
Een voorbeeld: een speler heeft op
een paar weken tijd rugpijn, zijn lin-
kerknie bezeerd en zijn rechterenkel
verzwikt. Dan is het aan mij om het
onderliggende verhaal te gaan detec-
teren. Dus als het lokaal niet oplos-
baar is, doe ik een algemene osteopa-
tische check-up.

Het mooiste is werken met een speler
op een preventieve manier, dus voor
de echte klachten zich manifesteren.
Alleen is het dus niet altijd eenvou-
dig om een speler te motiveren om
preventief te werken als hij (nog)
niets voelt wanneer hij op het terrein
staat. Dat raakt voorlopig nog nauwe-
lijks verkocht, terwijl het zoveel effi-
ciënter is omdat je bepaalde proble-
men vóór kunt zijn. 'Als je voor je li-
chaam zorgt op maandag, zal je li-
chaam voor je zorgen op zaterdag', is
een van mijn uitgangspunten. Het
lijkt helaas wel pensioensparen ver-
kopen aan baby's: veel spelers ont-
zien de extra investering in hun li-
chaam en denken op korte termijn.
Beter voorkomen dan genezen, maar
daar hebben de meesten geen oren
naar. De spelers die naar mij in de
praktijk komen, zijn dan ook jongens
die problemen hebben. Het is echter
de kunst om op te treden voordat een
letsel zich doorzet. Dat proberen we
in de clubs te doen. Ideaal is dat ik
tijdens de voorbereiding op het nieu-
we seizoen spelers preventief kan
screenen om de aanwezige zwaktes
op te sporen. Ik ken elke speler dan
een groene, oranje of rode code toe.
In overleg met de medische cel van
de club kan ik dan overleggen welke
spelers we een bepaalde tijd moeten
volgen om de speler weer in de veili-
ge groene zone te brengen. Je zou er-
van versteld staan hoeveel gevolgen
van oude blessures er aan het licht

60
1
61

komen tijdens een check-up bij 'ge-
zonde' voetballers. Ik ga ervan uit dat
elke speler minstens vijf procent mist
van zijn totaal potentieel. In een paar
sessies werken we dat weg.

Onderzoek toont aan dat oude bles-
sures de grootste risicofactor zijn
voor nieuwe blessures. Je kan rustig
stellen dat je bijna bij elke speler
een aantal belangrijke zaken vindt.
Hoe jonger de spelers, hoe minder
letsels en hoe meer ze kunnen com-
penseren. Oudere spelers hebben
een hele voorgeschiedenis en krijgen
sneller last van blessures als er zich
een probleem voordoet. Er is een
verschil tussen een auto die één on-
geluk gehad heeft en een die er al
drie moest incasseren. Bijkomend
voordeel van een screening vind ik
dat de speler zelf de sterktes en de
zwaktes van zijn eigen lichaam beter
leert kennen en zo tijdens het sei-
zoen reeds consulteert bij beginnen-
de symptomen. Door de problemen
in een vroeg stadium aan te pakken
kan je erger voorkomen."

Sterker worden
Thomas D'havé: "De laatste tijd is er
veel te doen rond kaak- en tandpro-
blemen. Je moet eigenlijk een onder-
scheid maken tussen twee soorten
oorzaken: posttraumatische zaken die
heel vaak voorkomen in voetbal, bij-
voorbeeld een elleboog tegen het
hoofd of hoofd tegen hoofd. Hierdoor
is er een verplaatsing tussen de on-
derkaak en de schedel zelf waardoor

Keten vanuit de kaak die kan leiden tot
lies-, hamstring", knieproblemen. Uit
Anatomy Trains, Thomas Myers
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Thomas D'havé, ervaringsdeskundige
het kaakgewricht uit balans is. Deze
trauma-aanpak is een van mijn stok-
paardjes. Hiernaast heb je de pure
problemen met de tanden zoals ont-
stekingen of problemen met de ver-
standskiezen. Deze laatste zijn een
tandartsindicatie maar zijn voor ons
een heel belangrijke oorzaak om te
detecteren. Elke tand staat immers in
relatie met een spier. Veelliesklach-
ten komen dan ook rechtstreeks voort
uit een gebitsprobleem. Ook de ver-
standskiezen kunnen storen. Je hebt
eigenlijk zeven tanden onderaan en
zeven bovenaan. Normaal moet de
achtste, de verstandskies, er achter-
aan ook doorkomen rond de leeftijd
van 17-21 jaar. Naarmate er plaats is,
komt die er echter goed of minder
goed door. Sommige verstandskiezen
komen er gekanteld door, wat de ge-
hele kaak uit balans kan halen. En
dan komen
we weer bij
die dalende
keten. Het is
markant dat
ruim de helft
van de spe-
lers die ik
over de vloer
krijg een
kaakgewricht heeft dat niet in balans
is. Wanneer dit het gevolg is van een
trauma tegen de schedel behandel ik
osteopatisch; wanneer we vermoeden
dat de oorzaak een ontsteking is van
een tand zelf, overleggen we met de
tandarts. Voor mij is een blessure een
kans om sterker te worden, een kans
die je absoluut moet grijpen. Ik ver-
klaar me nader. Bij het oplopen van
een blessure is de aandacht van de
medische staf gefocust op het letsel

• Osteopathie Football Consultant (o.a. spelers van AA Gent, West Ham United).
• Coördinator opleiding 'Osteopathie in de Sport', 2-jarige post graduaat op-

leiding te Gent met verschillende gastsprekers.
• Docent International Academy of Osteopathy (IAO),voornamelijk in Gent

(België) en Zeist (Nederland).
• Gastdocent Universiteit Gent, Master Sport Kinesitherapie en Revalidatie.
• Organisator Master Classes voor de Nederlandse Voetbalacademie (NVA).

zelf. Als osteopaat behandel ik niet de
blessure op zich, maar de voetballer
in zijn geheel. Dit betekent dat we
niet uitsluitend de pijnuitlokkende
structuur behandelen, maar het volle-
dige lichaam van de speler terug in
balans willen brengen. We beant-
woorden vragen als: hoe komt het dat
dit letsel optreedt? Welke zwaktes
moest de speler compenseren? Deze
visie sluit aan bij het werk van he-
dendaagse revalidatiefysio's als Lie-

ven Maes-
schalek (Ant-
werps topfysio
op wereldni-
veau, red.).

steken met je studs en daarbij kruis-
banden scheuren, dat heeft andere
oorzaken. Dat zit ook in die keten.
Om een voorbeeld te geven. Een spe-
ler van Club Brugge brak in november
2010 zijn neus. Exact drie maanden
later scheurt hij zijn kruisband. 1\1s-
sendoor moest hij al één wedstrijd
aan zich voorbij laten gaan met een
knieblessure. Ik ben ervan overtuigd
dat die neusbreuk de oorzaak is van
zowel de knie- als de kruisbandbles-
sure. Op deze momenten kun je de
club en de speler veel geld besparen
door preventief in te grijpen. Onder-
tussen is het gelukkig zo dat sommi-
ge spelers na een tik tegen de schedel
zich preventief laten uitbalanceren
om te vermijden dat ze in zo'n situ-
atie terechtkomen. De subtiele gevol-
gen vinden van schijnbaar banale
traumata met een gigantische invloed
op de rest van het lichaam van voet-
ballers is mijn absolute passie en spe-
cialiteit. Ik zie het dan ook als mijn
missie om trainers, spelers, fysio's,
artsen en collega's te sensibiliseren
over wat ik noem de 'impact van een
impact', de gevolgen van een trauma-
tisch letsel."

tVeel liesklachten
komen rechtstreeks

voort uit een
gebitsprobleem '

Ook zij benut-
ten de revali-
datietijd opti-
maal om het

volledige lichaam sterker te maken bij
de comeback van een speler. Ik zie
het als mijn taak om hun werk te fa-
ciliteren. Het is een én én verhaal. Bij
een combinatie van én goede fysio-
therapie én osteopathie wint de spe-
ler altijd. De meest gestelde vraag in
mijn praktijk is: 'Kan ik zondag spe-
len?' Ik voel me echter in de eerste
plaats de bewaker van de volledige
carrière én de langetermijngezondheid
van een speler. Dit verkies ik steevast
boven het belang van de eerstkomen-
de wedstrijd. De speler moet sterker
terugkomen dan voorheen."

Proprioceptie
Thomas D'havé: "Proprioceptie is oe-
fentherapie om je evenwicht en stabi-
liteit te verbeteren. Dat is eigenlijk fy-
siowerk. Veel fysiotherapeuten geven
echter oefentherapie aan een niet
goed uitgebalanceerd lichaam. Als er
nog verborgen letsels aanwezig zijn in
enkel, heup of zelfs kaakgewricht, dan
is de neurologische informatie naar de
hersenen verstoord. Sowieso is een ef-
ficiënt antwoord vanuit de hersenen

Online
www.thomasdhave.com
twitter.com! #!/ThomasD have
www.soccerlinq.com
www.osteopathie.eu
www.blessurelab.nl

Toeval bestaat niet
Thomas D'havé: "Ik geloof helemaal
niet in toevallige non-contactbles-
sures. Een non-contact voorste kruis-
band, dat kán geen toeval zijn. Blijven
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naar de spieren die de gewrichten
moeten stabiliseren onmogelijk. In de
praktijk komen vaak spelers bij mij na
een re-injury of herletsel. Dit zijn bij-
voorbeeld spelers die ondanks een
perfecte revalidatie toch opnieuw een
letsel oplopen. Zo ben ik bezig met
een jonge speler van vijftien jaar die
tweemaal door dezelfde knie is ge-
gaan met een kruisbandletsel tot ge-
volg. Voor mij is het logisch dat er dan
meer aan de hand is.

Zoals eerder aangeven kan de oor-
zaak zich letterlijk overal in het li-
chaam bevinden. Deze oorzaak zorgt
ervoor dat de spieren die bijvoorbeeld
de knie moeten stabiliseren en be-
schermen niet of net te laat contrahe-
ren met ligamentaire schade als ge-
volg. Samen met de fysio die het loka-
le herstel opvolgt, komt het erop aan
zo'n jongen opnieuw een toekomst te
geven (zie kader). In de revalidatie is
het absoluut een meerwaarde als een
osteopatische screening vooraf kan
plaatsvinden aan de proprioceptieve
oefentherapie. Voor mij is niet de
knie- of de hamstring van belang, wel
de speler in zijn totaliteit die een knie
of hamstringletsel heeft opgelopen.
Kortom: wij normaliseren de opstij-
gende informatie vanuit de gewrich-
ten, kapsels en ligamenten naar de
hersenen, fysio's zijn meester in oe-
fentherapie." @

Samenvatting:
• Thomas D'havé gelooft niet in

toevallige letsels zoals een non-
contact kruisbandletsel.

• Elk letsel is een kans om de
speler sterker te maken.

• Thomas D'havé meent dat vijf-
tig procent van de spelers een
verborgen kaakdysfunctie heeft.

• De reden voor een blessure is
vaak terug te vinden in de bles-
suregeschiedenis van de speler.

• Als je zorgdraagt voor je
lichaam op maandag, zal je
lichaam voor je zorgen op
zaterdag.

Tips voor de trainer
1) Blessure. Als osteopaat is het van belang snel te worden ingeschakeld
bij een blessure. Vaak komen de spelers pas bij ons als de revalidatie niet vlot
of bij een re-injury. Dit is een gemiste kans. Wanneer we in een vroeg stadium
worden betrokken faciliteren we het werk van elke revalidatietherapeut.

2) Preventie. Elke speler mist minstens 5% van zijn totale potentieel.
Wacht daarom niet tot een speler geblesseerd is om een osteopatische
screening uit te voeren. 'A focus on details, from good to excellent.'

3) Na een behandeling. Training na een osteopatisch consult kan beter
niet op 100% intensiteit plaatsvinden. Het lichaam moet 24 uur de tijd
krijgen om zich aan te passen, zeker de eerste keer.

4) Heupbuigers. Spelers zitten uren in de schoolbanken of te spelen op
een playstation. Hierdoor ontstaan gemakkelijk verkortingen in deze voor
voetballers belangrijke spier. Besteed hier extra aandacht aan.

5) Verstandskiezen. Lage rugpijn, hamstringletsels en problemen met de
buikspieren die zich beginnen te manifesteren rond 17-21 jaar worden vaak
mede veroorzaakt door dwars doorkomende verstandskiezen.

6) Voeding. Veel voetballers nemen voor de training een uitgebreide maal-
tijd. Advies is een ontbijt met fruit en noten. Anders is het lichaam tijdens de
training eerder bezig met de vertering van boterhammen dan met energie
vrijstellen naar de spieren.

7) Melk. Bij scheenbeenvliesontsteking moet je ook de kwaliteit en belast-
baarheid van het bot van de speler ter discussie stellen. In deze context is er
heel wat controverse over melk de laatste tijd. Melk drinken zou het bot
verzwakken in plaats van versterken.

8) Vitamine D.Voor een goede kwaliteit van het bot is het ook belangrijk
dat een speler voldoende vitamine D opneemt. Dit zit normaal in zonlicht.
Spelers vertonen nu zelfs in de zomer tekorten.

9) Rust. Bij groeipijnen altijd andere aspecten in rekening brengen. Hoe is
de totale energiehuishouding van de speler? Stel dat hij honderd energie-
eenheden te verdelen heeft en hij besteedt er twintig aan groeien en dertig
aan voetbal. Hoe besteedt hij de rest? Voldoende rust? Goede voeding? Stress
op school? In België zitten sommige talenten op een topsportschool. Deze
jongens trainen 's ochtends en 's avonds met de club. In Nederland begrijpen
ze dit niet.

10) Slapen. De kwaliteit van slapen navragen. Slaapt de speler gemakkelijk
in? Slaapt hij door? Normaal moet een speler in vijftien minuten inslapen en
vijf uur doorslapen. Een goede slaap is belangrijk voor het herstel.

11) Eiwitten. Na een spier- of ligamentair letsel de speler aanraden veel
vlees, vis en eieren te eten in combinatie met groenten en fruit. Deze bouw-
stoffen bevorderen het herstel veel meer dan de koolhydraten uit pasta,
brood, aardappelen en rijst.
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