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Enkelletsel 
 
 
Wat is een verstuikte enkel? 

§ De enkel wordt verstevigd door een gewrichtskapsel, pezen en meerdere enkelbanden. 
Deze lopen langs de binnen- en buitenkant van het gewricht. 

§ Bij een enkelverzwikking gaat het meestal om de banden aan de buitenkant van de enkel. 
§ Een enkelverzwikking kan leiden tot een oprekking van banden en het kapsel, een scheur 

in het kapsel of banden, kraakbeenschade of een enkelbreuk.  
§ Een enkelverzwikking leidt vaak tot pijn, een gezwollen enkel en eventueel tot een blauwe 

enkel/voet. 
§ In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 600.000 mensen een acuut enkelletsel, 60% 

daarvan is een enkelverzwikking. Meer dan de helft van deze blessures ontstaat bij 
sportbeoefening.   

§ Vrijwel iedereen kan zes tot acht weken na een enkelverstuiking weer normaal 
functioneren. En na acht tot twaalf weken weer sporten. 

§ Het gebruik van een brace kan op het begin overwogen worden. Maar langdurig gebruik 
heeft vaak een averechts effect, doordat zo de actieve stabiliteit wordt verminderd.  

§ Er is een kans dat klachten na een enkelletsel aanhouden. Uw enkel blijft dan pijnlijk en 
instabiel, waardoor u het gevoel of de angst heeft weer door uw enkel te zakken of 
regelmatig te zwikken.  

 
Wat kunt u er zelf aan doen?  

§ Begin zo snel mogelijk met koelen, liefst nog met de schoen aan. Bij voorkeur gedurende 
15 tot 20 minuten met koud stromend water of met ijs. 

§ Kunt u na het koelen nog steeds niet steunen op de geblesseerde enkel? Ga dan naar uw 
huisarts, fysiotherapeut of naar de afdeling spoedeisende hulp in het ziekenhuis. 

§ Als uw enkel toch gezwollen en pijnlijk is geworden, is een korte tijd rust het beste. Loop 
zo min mogelijk tot de ergste zwelling weg is. 

§ Uw enkel herstelt sneller als u hem regelmatig beweegt. Bijvoorbeeld door rondjes te 
draaien met de tenen of de voet. Dit bevordert de doorbloeding, dringt de zwelling terug 
en voorkomt stijfheid.  

§ Verder is het belangrijk om de voet in de eerste dagen na het letsel zo mogelijk hoog te 
leggen. Ook dit vermindert de zwelling. 

 
Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? 
De fysiotherapeut geeft uitleg over de hersteltijd. Ook geeft hij oefeningen mee om de stabiliteit 
en beweeglijkheid van de enkel te verbeteren, adviezen over het looppatroon en kan indien nodig 
de enkel tapen.  
 
Chronische klachten 
In 20 tot 50% van de gevallen resulteert een verstuikte enkel in aanhoudende pijn en/of 
functionele instabiliteit. Functionele instabiliteit komt door verschillende factoren, zoals een 
onvoldoende genezen enkelband, verminderde spierkracht, verminderde stabiliteit in de enkel en 
door het anders belasten van het enkelgewricht. De behandeling bestaat uit oefentherapie met 
spierversterking, normalisering van het looppatroon en herstel van de actieve stabiliteit en 
beweeglijkheid van de enkel.  
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4 oefeningen ter bevordering van de enkelstabiliteit 
 
 
Oefening 1 
 

1. Ga op je linkerbeen staan. 
2. Je standbeen is licht gebogen.  
3. Je rechterbeen is licht gebogen en los van de grond. 
4. Hou de positie 1 minuut vast. 
5. Wissel van been. 

 
Herhalingen: 2 (voor beide benen) 
 
Variaties: vlakke ondergrond, ogen dicht, zwaaien met het been. 
 

       
 
 
Oefening 2 
 

1. Probeer te staan op beide tenen en daarna op beide hakken.  
2. Probeer dit 10 keer achter elkaar. 
3. Wanneer dit goed gaat, probeer dit op één been. 
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Oefening 3 
 

1. Sta met beiden benen op schouderbreedte. 
2. Til je rechterbeen van de grond. 
3. Maak kniebuigingen met je linkerbeen. Houd je hiel daarbij op de grond. Kniebuiging moet 

niet te diep zijn. Knie mag niet voorbij tenen komen. 
4. Strek je linkerbeen en laat je rechterbeen zakken. 

 
Herhalingen: 3 sets van 10 herhalingen 
 

     
 
 
Oefening 4 
 

1. Sta op beide benen.  
2. Probeer op de buitenkant van de voeten te staan. 

 
Herhalingen: 10 
 

   
 
 
 
 


