
VOETBAL Liefst drie spelers van FC Den Bosch staan langdurig aan de kant met een gescheurde kruisband 

Het is accepteren, opereren, revalideren 

 Het is de nachtmerrie van 

iedere voetballer, een 

gescheurde kruisband.  

Ook wel de hartaanval van  

de knie genoemd. En het 

kost je zomaar je seizoen.  
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 Ze zullen de dag dat het noodlot toesloeg 

niet snel vergeten. Bij een beweging die ze al 

duizenden keren maakten, zeiden de knieën 

van Mike Scholten, Hasan Kiliç en Julian 

Willems ineens 'krak'. Net op het moment dat 

ze bij FC Den Bosch tegen een basisplek 

aanschurkten of, in het geval van Kiliç, er al 

een hadden. De gescheurde kruisband, de 

vervelendste blessure die een voetballer kan 

oplopen. En dan drie in één team. Toeval of 

niet?  

  

 De arts 
 Dokter Cor van der Hart is dé kniespecialist 

van Nederland. Hij opereerde meer dan 

tweeduizend kruisbanden. Marc Overmars 

lag op zijn tafel, net als Ron Vlaar, maar ook 

Mike Scholten. Hij zegt resoluut 'ja' op de 

vraag of drie kruisbandblessures in één 

selectie toeval is. "In de A1 van Ajax zitten er 

nu ook drie. Negentig procent van de 

gevallen is pure pech." 

 Pas wel op met drassige velden en 

oververmoeide spelers, adviseert Van der 

Hart. Dat het bij FC Den Bosch drie jonge 

spelers betreft is ook wat minder toevallig. 

"Spelers van 18 forceren soms te veel, die 

willen zich snel bewijzen. Ze moeten daarin 

mentaal begeleid worden door een sportarts 

en de clubfysio. Die moeten waarschuwen als 

ze zien dat een speler boven zijn kunnen 

bezig is." 

 Wesley Sneijder zal het nooit overkomen, 

stelt  de dokter. "Die is zo snel en lichtvoetig, 

die komt nooit in de problemen. Clarence 

Seedorf was 16 toen hij debuteerde en heeft 

zelden iets gehad, omdat hij zo sterk is.  Het 

is ook een bepaalde  kwaliteit waardoor je 

aanvoelt  als er een verkeerde beweging aan 

zit te komen. Johan Cruijff dacht  altijd twee 

stappen vooruit." En Ibrahim Afellay dan? 

"Die staat ook onder een grote druk." 

 De kniespecialist heeft niet zo'n beste 

boodschap voor het geblesseerde trio van FC 

Den Bosch. " Spelers die onder de 21 jaar 

hun kruisband scheuren hebben veel meer 

moeite  om terug te keren dan  

oudere spelers. " 

 

 

‘Sneijder zal nooit in de 

problemen komen. Die is  

zo snel en lichtvoetig.’ 

…………………………….. 
 

 Hoe vaak Van der Hart ook kruisbanden 

repareerde, hij zal het woord routine niet in 

de mond nemen. "Alleen al niet omdat het 

voor de patiënt absoluut niet zo mag 

aanvoelen. Het blijft een surrogate kruisband 

die je inbrengt, je weet niet hoe het lichaam 

daarop reageert. En niets garandeert je dat je 

over tien of vijftien jaar geen last krijgt van 

artrose, slijtage. Wat vroeger het 

voetbalknietje was, een ingeklemde 

meniscus, is nu de kruisband geworden." 

  

 De hersteltrainer 
 "Je kunt in de regel beter je been breken", 

zegt Rob Westerlaken, sinds 2007 fysio- en 

hersteltrainer van FC Den Bosch. "Het is een 

heel lastige blessure. Je haalt ergens een 

transplantaat weg; soms geneest het heel 

mooi, soms niet." 



 Hebben de jonkies van Den Bosch te veel, te 

hard of verkeerd getraind? Westerlaken: "Wij 

kijken heel goed naar de belastbaarheid van 

jonge spelers. Hasan (Kiliç, red.) kreeg vorig 

jaar een periode rust en een aangepast 

trainingsprogramma toen de rest doortrainde. 

We kijken veel naar het individu, zodat we 

verbeterpunten individueel kunnen trainen. 

Maar op het mentale aspect, de druk die ze 

voelen bij een wedstrijd, hebben we minder 

grip." 

 Hij begeleidt de revalidatie in het 

krachthonk, maar ook  op het veld. En 

mentaal. Vaker dan eens zat hij aan tafel met 

een speler die erdoorheen zat. "Het gaat  dan 

om het geven van de juiste voorlichting. 

Waarom doen we wat we doen. Geen enkele 

revalidatie loopt van nul naar honderd 

procent in een rechte lijn. Er zijn dipjes en 

daar balen die jongens van. Die willen niet in 

de sportschool zitten. Het helpt dat ik de 

blessure zelf heb gehad, ik weet wat het is en 

ik kan me goed in ze verplaatsen. Hasan en 

Mike hebben zich mentaal heel goed 

geweerd. Eerst moet je accepteren dat het je 

is overkomen. Dan komt de operatie en dan 

de lange revalidatie. En ook bij Julian zie je 

dat hij na een paar weken nu door de eerste 

fase heen is." 

 Westerlaken waakt ervoor dat de spelers te 

snel weer worden ingezet. "Bij jonge jongens 

ligt recidive op de loer als ze te gedreven of 

te snel weer starten. Respecteer het proces." 

  

 De coach 

 Fons Groenendijk is zeker bereid in de 

spiegel te kijken. "Achteraf hebben we tijdens 

de afgelopen voorbereiding roofbouw 

gepleegd op onze jonge gasten. In meerdere 

oefenwedstrijden moesten we een beroep 

doen op spelers die  toen nog alleen  stage 

liepen bij het eerste. Die moet je eigenlijk 

rustiger brengen. Aan de andere kant: we 

hadden door andere blessures geen keuze. De 

selectie is smal. We weten allemaal hoe dat 

komt. Maar het is wel iets om over na te 

denken. Er is een nieuw, landelijk onderzoek 

gestart naar kruisbandblessures. Ik ben 

benieuwd wat daar uit komt. Heeft het met 

schoeisel te maken, of met het vaak wisselen 

tussen echt en kunstgras? Maar het is ook 

belangrijk hoe spelers uit de A1 worden 

afgeleverd bij het eerste team." 

  

 De spelers 

 "Soms heb ik me wel afgevraagd of het ooit 

nog goedkomt", bekent Mike Scholten (21). 

"Ik ben nu veertien maanden bezig en er valt 

niets zinnigs te zeggen over hoe lang het nog 

gaat duren. Maar ik heb wel altijd snel mijn 

motivatie teruggevonden." In de eerste 

oefenwedstrijd van vorig seizoen ging het 

mis voor de Bossche verdediger, die het jaar 

ervoor zijn debuut had gemaakt. 

 Tijdens de operatie besloot dokter Van der 

Hart af te zien van de 'hamstringmethode' en 

gebruik te maken van de kniepees. "De 

hamstring bleek niet sterk genoeg", weet 

Scholten. Maar het weghalen van de kniepees 

bezorgde Scholten als het ware een nieuwe 

blessure. "Toen ik in mei weer met de groep 

ging meetrainen, kreeg ik heel veel last. 

Iedere beweging gaat over die pees, er komt 

veel kracht bij vrij." Nu is het vooral 

optrainen en wachten tot het 'vanzelf' weer 

dichtgroeit.  

 Dan is Hasan Kiliç een stuk verder. Met 

pijnstillers voelt de 19-jarige Utrechter bijna 

niets meer. "Zonder pillen wel. Dan voel ik 

het botpuntje van mijn knieschijf." Afgelopen 

winter gebeurde het, op het 

indoorkunstgrasveld van Soccerhome in 

Vlijmen. "Ik wilde gewoon een bal spelen en 

krak." Na de komende winterstop moet de 

talentvolle middenvelder er weer staan. "Ik 

had gehoopt dat het sneller zou gaan, maar 

helaas. De revalidatie is echt moeilijk. Bij 

trainingen zie je die jongens lekker 

voetballen, dat wil ik ook. En wedstrijden 

kijken valt me ook nog steeds zwaar, zeker 

nu het wat minder gaat. Rob (Westerlaken, 

red.) pakt me goed aan, dat moet ook. Hij 

zegt steeds 'kom op, je moet erdoorheen'. Dat 

helpt. Maar ik ben wel echt aan het aftellen 

hoor." 

 

 

 

 

 

 

 

Gescheurde kruisbanden 
Jaarlijks worden in Nederland 8.500 
kruisbandoperaties uitgevoerd en dat 
aantal blijft groeien. Het herstel vergt op 
z’n minst zeven maanden, maar meestal 
beduidend langer. Bij vrijwel alle 
gescheurde kruisbanden in de sport gaat 
het om de voorste kruisband, het 
‘ligamentum cruciatum anterius’. 
 
 



 
 
 


