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ABSTRACT 

 

Deze literatuurstudie handelt over de farmacologische en niet-farmacologische behandeling van 

een enkeldistorsie (graad I of II) op de spoedgevallendienst. Het doel is om vanuit de beschikbare 

wetenschappelijke studies te bekijken welke behandelingsmogelijkheden bestaan en dewelke de 

beste resulteren in de beste en snelste genezing.  

Distorsie of verstuiking wordt gedefinieerd als “overmatige rekking en scheuring van het 

gewrichtskapsel, eventueel ook van de gewrichtsbanden, met hydrops en bloeduitstorting om of 

in het gewricht”. Een enkeldistorsie is een vaak voorkomende aandoening, met 1 enkelkwetsuur 

per 10 000 mensen per dag. De meest voorkomende vorm is het inversieletsel (75%). Het 

ligamentum talofibulare anterius wordt het vaakst gekwetst (65%), op de tweede plaats komt het 

ligamentum calcaneofibulare. Een enkeldistorsie kan opgedeeld worden in 3 graden. Graad I is 

een lichte distorsie, het ligament is uitgerekt voor maximum 25%. Graad II is een matige 

distorsie, het ligament is gescheurd. Graad III is een ernstige distorsie, het ligament is 

doorgescheurd met of zonder fractuur. Bij vermoeden van een fractuur worden de “Ottawa ankle 

rules” gehanteerd om te bepalen of er een röntgenfoto genomen moet worden. Momenteel wordt 

aangenomen dat een enkeldistorsie van graad I of II initieel het best behandeld wordt met RICE 

(Rest, Ijs, Compressie, Elevatie). Sommige auteurs voegen hieraan ook protectie toe (PRICE). 

Andere beschikbare therapieopties die gepropageerd werden, zijn: NSAID, paracetamol, 

hyaluronzuur, smeerwortel, venotonica, homeopathie, arnica/hydroxyethylsalicylaatspray, 

mobilisatie, oefeningen, immobilisatie, verband, taping, chirurgie, ultrasone golven, elektrische 

stroom, hyperbare zuurstoftherapie en acupunctuur. 

 

Voor deze thesis werden wetenschappelijke artikels opgezocht in de databank Pubmed. Er werd 

gewerkt met limieten op de zoekopdracht: “humans”, “English”, “published in the last 10 years” 

en daarna “published in the last 5 years”, “clinical trial” (er werd vooral gezocht naar 

“randomized controlled trials”), “review”, “government publications”, “meta-analysis” en 

“guideline”. Verder werd er ook in de referenties van de gebruikte artikels gezocht naar andere 

relevante artikels. Uiteindelijk werden er 52 artikels gebruikt. Het federaal kenniscentrum voor 

de gezondheidszorg (KCE) stelde in 2013 richtlijnen voor de behandeling van een enkeldistorsie 
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voor. Deze richtlijnen worden als leidraad gebruikt voor de aanbevelingen in deze thesis. De 

gevonden resultaten komen overeen met de conclusies die door het KCE opgesteld zijn. 

 

Voor de farmacologische behandeling geven de resultaten aan dat een lokaal gebruik van NSAID 

te verkiezen is boven een systemisch. Paracetamol is ook een mogelijkheid, wegens minder 

bijwerkingen dan NSAID. Er is geen bewezen effect van venotonica. Er worden goede resultaten 

behaald met een lokale applicatie van smeerwortel, van Traumeel (een homeopathisch middel) en 

van arnica/hydroxyethylsalicylaatspray. Deze therapieën zijn echter in België geen 

behandelingsoptie en zijn dus niet aan te raden. 

Voor de niet-farmacologische behandeling worden goede resultaten weergegeven door 

immobilisatie gedurende een korte periode, oefeningen, verband en taping. Er zijn geen 

significante resultaten bij chirurgie, ultrasone golven, elektrische stroom, hyperbare 

zuurstoftherapie en acupunctuur. PRICE (Protectie, Rust, Ijs, Compressie en Elevatie) zorgt voor 

een snellere genezing wanneer het in combinatie met een andere therapiemogelijkheid toegepast 

wordt. In deze studies over niet-farmacologische behandeling vergelijkt men al deze 

verschillende behandelingen met elkaar en kan de individuele effectiviteit telkens moeilijk 

beoordeeld worden. 

 

Door de opgestelde limieten en de selectiecriteria hebben de gevonden studies meestal een goede 

graad van evidentie. Het probleem is dat zij een behandelingsmogelijkheid vergelijken met 

verschillende zaken, wat het moeilijk maakt een algemeen besluit te trekken uit de verschillende 

resultaten. Er is ook bijna geen onderzoek te vinden naar de effectiviteit van de standaardtherapie 

die nu gehanteerd wordt. De meeste gevonden klinische studies hebben niet de hoogste graad van 

wetenschappelijke evidentie. Zo zijn sommige studies niet dubbelblind, of niet gerandomiseerd, 

of worden de uitkomsten niet op een objectieve manier gemeten. De kans op “bias” is bij enkele 

studies redelijk groot. 

Ter conclusie is het aan te raden om de richtlijnen van het federaal kenniscentrum voor de 

gezondheidszorg (KCE) van 2013 op te volgen. In eerste instantie moet de patiënt behandeld 

worden met RICE, aangevuld met lokale NSAID en systemische inname van paracetamol. De 

enkel moet ondersteund worden, liefst niet met een rigide steun. Er moet zo snel mogelijk gestart 

worden met oefeningen en de patiënt moet na een drietal dagen opnieuw onderzocht worden.  
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INLEIDING 

 

1. Definitie van enkeldistorsie 

“Een enkelbandletsel is een gebruikelijk gevolg van een inversietrauma van de enkel, 

leidend tot een enkelbanddistorsie, laterale enkelbandruptuur of enkelfractuur”.  

Distorsie of verstuiking wordt gedefinieerd als “overmatige rekking en scheuring van het 

gewrichtskapsel, eventueel ook van de gewrichtsbanden, met hydrops en bloeduitstorting 

om of in het gewricht”. (1) 

2. Anatomie en fysiologie van de enkeldistorsie  

De bijgevoegde figuren tonen de anatomie van de enkel. De laterale ligamenten van de 

enkel omvatten het ligamentum talofibulare anterius, het ligamentum tibiofibulare 

anterius en het ligamentum calcaneofibulare. Mediaal speelt het ligamentum deltoideum 

een belangrijke rol. De dorsale ligamenten van de enkel zijn het ligamentum deltoideum 

superficialis, het ligamentum deltoideum profundus en het ligamentum tibiofibulare 

posterius. 

Wanneer we stappen op de hiel, plaatst dit een gewicht op de enkel dat gelijkstaat aan 

maximum 5 maal het lichaamsgewicht. (3) De functie van de ligamenten is om een 

bepaalde beweging in een gewricht toe te laten, tot een bepaalde grens. De ligamenten 

zorgen ook voor de proprioceptieve info en de stabiliteit van het gewricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1: anatomie van de enkel, mediaal. (2) 
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3. Diagnose en kliniek van de enkeldistorsie 

Het stellen van de diagnose begint bij het afnemen van de anamnese. Hierbij worden 

zeker het ontstaansmechanisme van het letsel, de lokalisatie, de duur, aard van de pijn, het 

verlies van normale functie en de medische voorgeschiedenis nagevraagd. 

De differentiaaldiagnose van een enkeldistorsie bevat een enkelfractuur, luxatie van de 

peroneuspezen, fractuur van de vijfde metatarsaal, een (osteo)chondrale talusfractuur en 

een rigide platvoet. (4) 

Hierna volgt het klinisch onderzoek. (5) (6) Vergelijking met de contralaterale enkel is 

zeer belangrijk. Bij de inspectie wordt vooral gelet op de aanwezigheid van zwelling of 

een hematoom. Wanneer de enkel te pijnlijk is om te onderzoeken, wordt hij eerst 

behandeld met rust, ijs, compressie en elevatie om na 3 tot 5 dagen opnieuw onderzocht te 

worden.  

Het gangpatroon van de patiënt moet bekeken worden, om na te gaan in welke mate hij 

nog kan steunen op de gekwetste enkel. Bij de palpatie wordt gelet op het warm 

aanvoelen van de huid en gaat men de drukpijnlijkheid van de enkel na. Bij een 

inversietrauma wordt vooral gezocht naar drukpijnlijkheid ter hoogte van het ligamentum 

talofibulare anterius, het ligamentum talofibulare posterius, het ligamentum 

calcaneofibulare, de achterrand van de malleolus lateralis en de tuberositas van 

Figuur 2: anatomie van de enkel, lateraal (2) 
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metatarsaal V. Vervolgens gaat men over naar de functietesten van de enkel. Inversie, 

eversie, pronatie, supinatie, extensie en flexie van de voet worden actief en passief getest. 

De inversietest is een specifieke test voor een inversietrauma en omvat de gecombineerde 

beweging van plantaire flexie, supinatie en varus. De patiënt zit op de onderzoekstafel en 

laat zijn benen over de rand hangen met zijn voet in plantaire flexie. Een test voor het 

ligamentum talofibulare anterius is de voorste schuifladetest. Hierbij hangt de voet van de 

zittende patiënt (knie in extensie) over de onderzoekstafel. Het calcaneum wordt 

ondersteund, terwijl de voet in dorsiflexie gehouden wordt. Er wordt een opwaartse 

beweging van het calcaneum uitgevoerd waarbij een toegenomen beweeglijkheid duidt op 

een ruptuur van het ligamentum talofibulare anterius. 

Voor de diagnose van enkeldistorsie bestaat er een sensitiviteit van 96% bij de triade van 

een positieve stresstest, pijn bij palpatie en de aanwezigheid van een hematoom. Sommige 

auteurs vermelden echter dat een stresstest nu niet meer uitgevoerd wordt. 

Het is zeer belangrijk om een enkelfractuur uit te sluiten en daarvoor worden de “Ottawa 

ankle rules” gebruikt. (zie bijlage 1) Deze regels geven de indicatie weer om een 

röntgenfoto van de enkel aan te vragen bij een patiënt met een enkeldistorsie. De patiënt 

moet pijn aangeven bij palpatie van de dorsale zijde van één of beide malleoli. Daarbij 

moet de patiënt ofwel botpijn hebben bij palpatie van de distale 6 cm van de posterieure 

kant van de fibula of aan de top van de laterale malleolus, ofwel botpijn hebben bij 

palpatie van de distale 6 cm van de posterieure kant van de tibia of aan de top van de 

mediale malleolus, ofwel gedurende 4 stappen niet het volledige gewicht kunnen dragen 

op de enkel. De “Ottawa ankle rules” hebben in 99% van de gevallen een negatieve 

predictieve waarde en 97% sensitiviteit voor het opsporen van een fractuur. (6) 

4. Pathologie van enkeldistorsie 

Een distorsie zorgt voor een overrekking of verscheuring van het kapsel en de ligamenten 

van het gewricht. Er is een zeer grote kans dat er ook sprake is van een contusie van de 

weke delen, het periost en eventueel het gewrichtskapsel. De contusie wordt gekenmerkt 

door pijn, drukgevoeligheid, zwelling en bloeding. Het gewricht kan niet normaal 

gebruikt worden. (4) 

Een enkeldistorsie kan opgedeeld worden in 3 graden. Graad I is een lichte distorsie, het 

ligament is uitgerekt voor maximum 25%. Er is weinig zwelling aanwezig, de enkel is 
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niet hyperlaks en de patiënt kan nog stappen op de gekwetste enkel. Een milde uitrekking 

of een microscheur komen hier het meest voor. Graad II is een matige distorsie, het 

ligament is gescheurd. De zwelling en ecchymose  zijn duidelijk  aanwezig, er is een 

toegenomen laksiteit en instabiliteit en de patiënt heeft pijn en zichtbaar moeite met 

stappen. Enkelinstabiliteit wordt gedefinieerd als er een anterieure translatie van de talus 

is die meer dan 3 mm verschilt met de ongekwetste enkel. (7) Graad III is een ernstige 

distorsie, het ligament is doorgescheurd met of zonder fractuur. Een bloeding en fractuur 

zijn meestal aanwezig en de patiënt kan niet alleen stappen.  

Het genezingsproces van de verstuikte enkel bevat de volgende stadia (5): inflammatie, 

granulatie en remodellering. Als eerste ontstaat er inflammatie, met als doel het 

overbodige debris weg te halen. Er is een vasoconstrictie die 5 tot 10 minuten aanhoudt en 

daarna volgt vasodilatatie. Deze persisteert gedurende 1 tot 3 dagen. Wanneer er bij de 

verwonding één of meerdere bloedvaten beschadigd zijn, resulteert dit in een hematoom. 

Er vormt zich ook een exsudaat met een vloeibare component, fibrinogeen en een 

cellulaire component. De granulatiefase die hierop volgt, duurt 48 uur tot 6 weken. In 

deze periode wordt littekenweefsel gevormd door depositie van collageen. Er is 

proliferatie van fibroblasten en ook vasculaire infiltratie. Er worden nieuwe collaterale 

bloedvaten gevormd om te zorgen voor meer zuurstoftoevoer, voedingsstoffen en 

verwijdering van metabole afvalstoffen. Als laatste start de remodellering. Deze fase 

vangt aan vanaf week 3 en kan 1 tot 3 jaar duren. De nieuw gevormde bloedvaten 

atrofiëren. Het littekenweefsel wordt hervormd en versterkt om zo een betere structurele 

organisatie en een krachtiger ligament te bekomen. De collageenvezels vormen zich naar 

het patroon van de in- en uitwendige mechanische stress die de ligamenten en het 

enkelgewricht ervaren. De preventie van abnormale adhesies uit zich dus in het 

mobiliseren van het beschadigde gewricht. (3) (5) 

  

5. Epidemiologie en voorkomen van de enkeldistorsie 

De enkeldistorsie vertegenwoordigt 25% van alle traumatische musculoskeletale letsels. 

(8) Van alle patiënten die zich aandienen op de spoedgevallendienst, zijn er 3 tot 5% met 

een enkeldistorsie. (9) Er komt 1 enkelkwetsuur per 10 000 mensen per dag voor. (10) 

(11) (12) De enkeldistorsie is het meest voorkomend bij tieners (met een piek tussen 15 en 
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19 jaar) en bij jongvolwassenen. (13) Een enkeldistorsie komt 2,4 keer meer voor in het 

dominante been. (14) 

Meestal is het ligamentum talofibulare anterius gekwetst (65%), op de tweede plaats komt 

het ligamentum calcaneofibulare. In 20% van de gevallen zijn het ligamentum talofibulare 

anterius en het ligamentum calcaneofibulare samen betrokken. (12) De meest 

voorkomende kwetsuren situeren zich dus aan de laterale zijde van de voet (90%) en 

meestal gaat het om een inversietrauma (75%). (15) 

De intrinsieke risicofactoren voor een enkeldistorsie zijn hyperlaksiteit, biomechanische 

afwijkingen en een verstoring van de kracht, proprioceptie, bewegingsvrijheid en balans. 

De extrinsieke risicofactoren weergegeven in de gevonden artikels, zijn: type sport en het 

aantal spelers. (10) (16) 

6. Beleid en therapie van enkeldistorsie 

Momenteel wordt aangenomen dat een enkeldistorsie van graad I of II initieel het best 

behandeld wordt met RICE (Rust, Ijs, Compressie en Elevatie). Andere beschikbare 

therapieopties die gepropageerd werden, zijn: NSAID (Niet-Steroïdale Anti-

Inflammatoire Drugs), paracetamol, hyaluronzuur, smeerwortel, venotonica, 

homeopathie, arnica/hydroxyethylsalicylaatspray, mobilisatie, oefeningen, immobilisatie, 

verband, taping, chirurgie, ultrasone golven, elektrische stroom, hyperbare 

zuurstoftherapie en acupunctuur. Hieronder zal kort ingegaan worden op de 

basisprincipes van elke therapie. 

PRICE is een acroniem voor Protectie, Rust, Ijs, Compressie en Elevatie. De algemeen 

aangenomen basisbehandeling van een enkeldistorsie bestaat uit RICE, hoewel er nooit 

grondig wetenschappelijk onderzoek gevoerd is naar de effectiviteit ervan. Sommige 

auteurs voegen ook bescherming van de enkel daaraan toe. IJs mag niet gebruikt worden 

wanneer er sprake is van koudeallergie, fenomeen van Raynaud, vaatinsufficiëntie, open 

wonden, koude-agglutinines en sensibiliteitsstoornissen. 

NSAID worden in de behandeling van een enkeldistorsie gebruikt voor hun analgetisch 

en anti-inflammatoir effect. Zij versnellen ook het ontzwellen en het terugkrijgen van de 

normale functie. 

Wanneer men het heeft over NSAID in het kader van deze behandeling, gebruikt men 

meestal het middel diclofenac. Dit is een niet-selectieve COX-inhibitor. Een NSAID kan 
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zowel systemisch als lokaal toegediend worden. De bijwerkingen van systemisch 

toegediende diclofenac zijn: gastro-intestinale letsels, verhoogd risico op 

cardiovasculaire accidenten, bloeddrukverhoging, hematologische afwijkingen, 

vochtretentie, overgevoeligheid, acute nierinsufficiëntie, hyperkaliëmie, hoofdpijn, 

vertigo, verwardheid, hepatotoxiciteit en verslechteren of uitlokken van 

huidaandoeningen. De bijwerkingen van lokaal toegediende diclofenac  zijn: 

huidirritatie, allergische reacties, contactallergie en fotoallergie. Bij patiënten met 

nierfalen is voorzichtigheid geboden. (17) Piroxicam, ibuprofen en celecoxib zouden 

eveneens effectief zijn in de behandeling van enkeldistorsies. (13) COX-2-selectieve 

NSAID’s hebben minder gastro-intestinale bijwerkingen, maar geven een hoger risico op 

cardiovasculaire accidenten. (17) Bij een lokale toediening wordt 0,2 tot 8% van de orale 

equivalent van het middel systemisch opgenomen. (18) Het BCFI (Belgisch Centrum 

voor Farmacotherapeutische Informatie) geeft aan dat de doeltreffendheid van lokaal 

aangebrachte NSAID beperkt is. Er is bewijs dat het langdurig gebruik van NSAID het 

genezingsproces negatief kan beïnvloeden. (13) 

Paracetamol is een stof met antipyretische en analgetische eigenschappen. Het werkt niet 

anti-inflammatoir. De bijwerkingen van paracetamol zijn: weinig irritatie van de gastro-

intestinale tractus en hepatotoxiciteit bij overdosis. (17) Er zijn dus opvallend minder 

bijwerkingen dan bij NSAID.  

Hyaluronzuur wordt aangetroffen in het bindweefsel van ligamenten, kraakbeen en 

synovium. Deze stof is gekend voor haar hydrofiele eigenschappen. Zij zorgt ook voor de 

coördinatie van de migratie van cellen en de aggregatie van collageen. Hyaluronzuur 

speelt dus een belangrijke rol bij het herstel van een enkeldistorsie. 

Smeerwortel, of Symphytum officinale L., is een plant waaraan anti-inflammatoire en 

analgetische eigenschappen worden toegeschreven. Ze zou ook zorgen voor 

weefselherstel en het stimuleren van de granulatiefase. Er zijn 3 bestanddelen die 

voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de geneeskrachtige eigenschappen van deze 

plant: allantoïne, rozemarijnzuur en mucilagina (dit zijn polysacchariden). Smeerwortel 

wordt lokaal aangebracht bij kneuzingen, verrekkingen en distorsies. 
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Venotonica worden verondersteld te zorgen voor een verbetering van de microcirculatie 

en een vasoconstrictie van de venen, waardoor er minder stase van bloed en minder 

inflammatie voorkomt.  

Homeopathie is een vorm van alternatieve geneeskunde die gebruik maakt van onder 

andere verdunde oplossingen en kruiden(mengsels). Er bestaat geen bewezen efficiëntie 

voor deze behandeling. 

Het aftreksel van de bloem Arnica Montana zou anti-inflammatoire en analgetische 

eigenschappen hebben, net als hydroxyethylsalicylaat. (19) 

Een ander groot deel van de behandelingsmogelijkheden van een enkeldistorsie bestaat 

uit de niet-farmacologische therapieën. Mobilisatie heeft een positief effect op het herstel 

van de enkel. (5) Door mobilisatie stijgt de lokale circulatie. Er wordt ook sterker 

bindweefsel met minder abnormale adhesies gevormd. Sterkere ligamenten hebben een 

betere proprioceptie als gevolg, waardoor de voet stabieler is. Men kan de patiënt 

instructies voor thuisoefeningen meegeven, eventueel gecombineerd met oefeningen bij 

een kinesitherapeut en hem aanbevelen zo snel mogelijk te steunen op de gekwetste 

enkel. Er zijn ook een aantal specifieke manipulaties van het talocrurale gewricht. 

Een lange periode van immobilisatie heeft een negatief effect op het herstel van de enkel. 

(5) Het teveel aan bindweefsel slaat neer, er is een gedaalde ingroei van capillairen, er 

vormen zich adhesies die leiden tot bewegingsrestrictie en de collageenvezels groeien in 

een willekeurige richting. Men is het erover eens dat immobilisatie gedurende een 

langere tijd niet aangewezen is in de behandeling van een enkeldistorsie. Er bestaat 

echter nog discussie of een kortdurende immobilisatie van 10 dagen al dan niet moet 

worden toegepast. De mogelijkheden om een enkel te immobiliseren, zijn: een 

gipsverband gedurende 10 dagen, een brace of een orthopedische laars. Een laars beperkt 

de bewegingsmogelijkheden van de enkel, een brace zorgt voor steun en compressie, 

samen met een beperking van de inversie/eversie beweging. (9) 

Er bestaan verschillende soorten verbanden om aan te leggen na een enkeldistorsie: een 

elastisch verband, een compressieverband en een tubulair verband. Een elastisch verband 

is zeer goed rekbaar en zorgt vooral voor ondersteuning van de enkel. Een 

compressieverband is niet rekbaar en zorgt vooral voor een druk op de weefsels 
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waarrond het aangelegd wordt. Een tubulair verband is een elastisch buisvormig verband 

uit één stuk en biedt vooral steun aan het oppervlakkige weefsel. 

Bij taping wordt een rigide, niet-elastische tape gebruikt om de enkel en voet te 

omwinden en zo de bewegingsvrijheid te beperken. Dit is een zeer goede manier om de 

enkel meer steun te bieden. 

Een chirurgische ingreep bestaat uit herstel of reconstructie van het beschadigde 

ligament. Wanneer een patiënt zich aanmeldt op de spoedgevallendienst met een graad I 

of II enkeldistorsie, wordt hij zelden doorverwezen voor een onmiddellijke chirurgische 

aanpak.  

Bij ultrasone golven wordt elektromagnetische energie omgezet in mechanische energie. 

Dit zou kunnen zorgen voor pijnstilling en dalen van de zwelling. Een stijging in 

temperatuur, een bevordering van het cellulaire metabolisme en gestegen visco-elastische 

eigenschappen van de collageenvezels komen voor. (20) 

Het toepassen van elektrische stroom heeft tot doel het oedeem en de posttraumatische 

pijn te behandelen. Hiervoor wordt “high-voltage pulsed current” (HVPC) gebruikt, 

intermittente lage stroomgolven van een hoog voltage. Dit veroorzaakt geen reactie ter 

hoogte van de huid, waardoor de patiënt geen pijn door de behandeling ervaart. De 

HVPC kan een positieve of negatieve polariteit hebben. De elektroden worden geplaatst 

op de malleolus medialis en lateralis en op de lumbale regio. (21) 

Hyperbare zuurstoftherapie heeft als doel het herstel te bevorderen door het inademen 

van pure zuurstof, waardoor de zuurstofconcentratie in het lichaam sterk stijgt. 

Bij acupunctuur wordt er voor het genezingsproces gebruikt gemaakt van naalden die in 

de huid geplaatst worden. Met het begrip acupunctuur worden verschillende vormen 

bedoeld: naaldacupunctuur, ooracupunctuur, elektroacupunctuur, farmacopunctuur 

(injectie met kruidentherapie), bijengifacupunctuur, hoofdhuidacupunctuur en 

warmteacupunctuur. 

Het algemene doel van de bovenvermelde therapieën van een enkeldistorsie is het 

beperken van de hoeveelheid exsudaat, het vermijden van abnormale adhesies door 

littekenweefsel, het behandelen van de pijn en zo snel mogelijk een normale 

functionaliteit bereiken. (22) 
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7. Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag van deze thesis spitst zich toe op de aanpak van graad I en II 

enkeldistorsies, omdat de fractuur of het zware ligamentletsel dat aanwezig is in graad III 

een heel andere behandeling vergt, met meestal immobilisatie als hoofdcomponent. 

Sommige studies bevatten ook patiënten met een graad III enkeldistorsie, hierbij zal alleen 

de relevante informatie voor graad I en II weerhouden worden. Er heerst nog veel 

onzekerheid over de correcte behandeling van een graad I of II enkeldistorsie en over het 

feit of er aan een standaardtherapie met rust, ijs, compressie en elevatie nog iets extra zou 

moeten toegevoegd worden. Momenteel bestaat er geen echt standaardalgoritme dat 

beschrijft hoe een patiënt met een verstuikte enkel op spoedgevallendienst zou moeten 

behandeld worden. In maart 2013 bracht het federaal kenniscentrum voor 

gezondheidszorg (KCE) een rapport uit waarin zij de bestaande diagnostische 

onderzoeken en behandelingsmogelijkheden voor een enkeldistorsie evalueren. Aan de 

hand hiervan werden richtlijnen opgesteld. 

In deze thesis wordt een literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot de 

farmacologische en niet-farmacologische behandeling van een acute enkeldistorsie die 

zich aandient op de dienst spoedgevallen. Er werd gezocht naar wetenschappelijke 

evidentie van de hedendaags toegepaste standaardtherapie. De gerapporteerde resultaten 

en de richtlijnen opgesteld door het KCE zullen als leidraad gebruikt worden. Er zijn ook 

veel onzekerheden over het al dan niet gebruiken van (bijvoorbeeld) een verband, een 

brace, oefeningen, enzovoort. Er werd gezocht naar relevante artikels die zouden kunnen 

weergeven of deze behandelingsmogelijkheden al dan niet nuttig zijn. Er werd beoogd 

artikels met de hoogste graad van evidentie te gebruiken. Op basis hiervan zal een 

overzicht gegeven worden van de huidige stand van zaken en zal geprobeerd worden om 

een aanbeveling te formuleren.  
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METHODE 

 

Als eerste stap in het zoekproces werd een persoonlijke “My NCBI”-account aangemaakt via de 

wetenschappelijke zoekmachine PubMed. NCBI staat voor National Center for Biotechnology 

Information, dit is een officiële Amerikaanse instelling die een grote database bevat over 

(moleculaire) biologie. Hierdoor konden gevonden artikels opgeslaan, gerangschikt en in 

verschillende categorieën onderverdeeld worden. Op een later tijdstip kon de zoekopdracht via 

My NCBI opnieuw uitgevoerd worden, zodat nieuwe of recentere publicaties konden opgezocht 

worden. 

De eerste zoekopdracht gebeurde in de PubMed-databank, er werd gebruik gemaakt van de 

zoekterm “ankle distortion therapy”. De volgende filters werden toegevoegd aan de 

zoekopdracht: “humans”, “English”, “published in the last 10 years” en daarna “published in the 

last 5 years”, “clinical trial” (er werd vooral gezocht naar “randomized controlled trials”), 

“review”, “government publications”, “meta-analysis” en “guideline”. Er verschenen 33 artikels, 

waarvan er uiteindelijk 10 als nuttig beschouwd werden op basis van het onderwerp en het 

abstract. Deze 10 artikels werden doorgelezen en uit hun referenties en “related citations” werden 

92 artikels gehaald. Bij het lezen van deze 92 artikels werden er 84 overgehouden. Sommige 

artikels handelden niet over het onderwerp van deze thesis, andere waren “case reports” en nog 

andere waren zeer moeilijk verkrijgbaar. Deze geselecteerde artikels werden ook doorgenomen 

en uit hun referenties en related citations werden 37 artikels gevonden, waarvan er 31 bruikbaar 

waren. De 6 niet-geselecteerde artikels waren ofwel te oud, ofwel handelden zij niet over het 

gewenste of onderzochte onderwerp. 

Een tweede zoekopdracht via PubMed omvatte de zoekopdrachten “ankle sprain emergency” en 

“ankle sprain algorythm”. Dit leverde respectievelijk 10 en 2 geschikte publicaties op. 

Via de Cochrane-databank werd ook een zoekopdracht doorgevoerd, met de zoektermen “ankle 

sprain therapy” en als limieten “Cochrane reviews”, “trials”, “economic evaluations” en 

“published in the last 5 years”. Dit leverde 20 resultaten op. Deze artikels waren echter reeds in 

een andere databank gevonden. 
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Vervolgens werden alle artikels gelezen en samengevat. Wanneer een bepaald artikel niet 

duidelijk genoeg was, werd een zoekopdracht over het onderwerp doorgevoerd om meer 

informatie te verkrijgen. Op deze manier werden er 21 extra artikels gevonden. Hierna vond een 

definitieve selectie van het aantal artikels plaats. Sommige artikels waren toch niet geschikt voor 

deze thesis, wegens geen of te weinig aansluiting bij de doelstelling, een behandeling voor een 

graad III enkelverstuiking, een visie die vooral gericht was op lange termijn en het rapporteren 

van een uitzonderlijke casus. Uiteindelijk werden er 52 artikels weerhouden. 

De studies werden samengebracht in een samenvattende tabel. De studies die hoorden bij de 

categorieën van farmacologische behandeling, immobilisatie, mobilisatie, verband of ‘overige’, 

werden samen gezet. De samenvattende tabel bevat het type studie, het onderwerp, wat 

bestudeerd werd, de resultaten, de conclusie en eventuele bemerkingen. Er werd geijverd om 

enkel te werken met RCT’s (dit zijn gerandomiseerde klinische trials), daar deze vorm van 

onderzoek de meest betrouwbare en het best wetenschappelijk onderbouwd is. Bij het opstellen 

van de tabel werd bij elk artikel opgezocht uit welk tijdschrift het afkomstig was. Dit tijdschrift 

werd ingegeven in de zoekmachine “Journal Citation Reports” van de website ISI Web of 

Knowledge. Dit gaf als resultaat onder andere de impact factor (IF) van het jaar 2012 van het 

tijdschrift en deze werd weergegeven in bijlage 2. De impact factor is een zeer belangrijke 

maatstaf voor het wetenschappelijk belang en de kwaliteit van een tijdschrift. De IF wordt 

berekend door het aantal keer dat andere tijdschriften artikels van één tijdschrift (uitgebracht in 

de twee voorgaande jaren) geciteerd hebben, te delen door het aantal artikels die in die 2 jaren 

verschenen zijn in dat tijdschrift. Via de website kan de gevonden IF vergeleken worden met de 

IF van andere tijdschriften uit hetzelfde vakgebied, om een beeld te krijgen van de waarde van 

het cijfer. 

De graad van evidentie (“level of evidence”) van een studie kan beschreven worden door middel 

van een cijfercode. (23) Graad 1 is een systemische review van één of meer studies van graad 2. 

Graad 2 is een dubbelblinde RCT met genoeg patiënten en een goede kwaliteit. Graad 3 is een 

studie van minder goede kwaliteit of met niet alle kenmerken van een studie van graad 2. Graad 4 

is een niet-experimentele studie. Graad 5 is een “case report” of een evaluatie of een mening van 

deskundigen. Deze laatste wordt soms ook als graad 6 aangeduid. De studies die in de 

samenvattende tabel gebruikt werden, kregen een graad van evidentie toegekend. 
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In de biomedische bibliotheek van het UZ Gent werden een aantal boeken geraadpleegd. 

Om tijdens het schrijven van de thesis op een correcte manier te kunnen refereren, werd gebruik 

gemaakt van het programma EndNote en werd er een persoonlijke account aangemaakt via 

EndNoteWeb. Hierin werden alle gebruikte artikels ook opgeslagen. Alle referenties werden via 

EndNote in de Vancouverstijl gemaakt. 

Tijdens het schrijven van deze thesis werden er bijkomende artikels opgezocht indien bleek dat er 

over een bepaald onderwerp te weinig (gevonden) informatie voorhanden was. Er werd extra 

informatie opgezocht met behulp van de zoektermen “ultrasound AND ankle” en “level of 

evidence”. 

Voor de gebruikte figuren werd een toestemming gevraagd aan de verantwoordelijke uitgevers. 
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RESULTATEN EN BESPREKING 

 

De gevonden artikels die een klinische studie beschreven, werden samengevat in een tabel om de 

resultaten beter te kunnen vergelijken. De studies staan gerangschikt per onderwerp. Het nummer 

in de eerste kolom verwijst naar de referentie. Deze tabel dient als referentiekader voor de 

bespreking, ook de P-waarden van de resultaten van statistische analyses zijn erin te vinden. De 

tabel bestaat uit twee delen: deel A bevat de farmacologische behandelmogelijkheden, deel B 

bevat de niet-farmacologische. Voor de verklaring van de gebruikte afkortingen (in volgorde van 

voorkomen), wordt verwezen naar de onderstaande tabel. 

 

 

 
Gebruikte afkorting Verklaring 

RCT Randomised Controlled Trial 

vs. versus  

n = aantal patiënten 

gem. lft. gemiddelde leeftijd 

RICE Rest, Ice, Compression, Elevation 

max. maximum  

DDEA Diclofenac Diëthylamine 

HES Hydroxyethylsalicylaat 

AT Arnica Tincture 

t.o.v. ten opzichte van 

DETP Diclofenac Epolamine Topical Patch 

HVPC High Voltage Pulse Current 

PRICE Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation 

min. minuten  
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Tabel 1, deel A: farmacologische behandelingen van een enkeldistorsie. 
 

NR TYPE STUDIE 

+ 

TIJDSCHRIFT 

ONDERWERP STUDIE RESULTAAT CONCLUSIE BEMERKINGEN 

(24) Multicenter, 

investigator-blind 

RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

Phytomedicine 

 

Smeerwortelextract zalf vs. 

diclofenac gel. 

1 week, 4x per dag 

n = 164; gem. lft. 29 

jaar 

52,4% mannen 

Acute, 

ongecompliceerde 

verstuiking van max. 6 

uur oud.  

10,83%  minder pijn bij 

smeerwortelextract. 

Geen significant verschil op 

vlak van zwelling en 

gevoeligheid.  

Beweeglijkheid beter na 

smeerwortelextract 

(P=0,0130). 

Globale effectiviteit beter bij 

smeerwortelextract volgens 

patiënten (P=0,0111). 

Tolerantie is excellent. 

Smeerwortelextract is 

superieur  

(P=0,0046). 

Beide zijn potent om 

hoofdsymptomen te 

bestrijden. 

Smeerwortelextract is niet 

inferieur aan diclofenac. 

Smeerwortelextract zou 

superieur kunnen zijn aan 

diclofenac. 

Is het verschil in 

resultaten klinisch 

relevant? 

 

Conflict of interest: 

niet vermeld. 

(25) Dubbelblinde, 

prospectieve 

gerandomiseerde 

studie. 

 

Graad van 

evidentie: 2 

 

Foot & Ankle 

International 

diclofenac (75 mg 2x per dag) vs. 

paracetamol (500 mg 3x per dag). 

n = 90; gem. lft. 34,7 

jaar 

Graad II 

10 dagen 

Significante verbetering 

(P<0,001) van pijn en 

enkeloedeem in beide 

groepen. 

Significant meer reductie van 

oedeem bij paracetamol na 3 

dagen (P=0,03), maar geen 

significant verschil meer na 

10 dagen. 

Geen significant verschil 

tussen beide groepen in 

pijnreductie na 3 (P=0,934) en 

10 (P=0,301) dagen. 

Paracetamol zou gebruikt 

moeten worden bij een 

acute graad II 

enkelverstuiking, wegens 

dezelfde werking als 

diclofenac, maar met 

minder bijwerkingen en 

een lagere kost. 

Additionele RICE-

therapie. 

 

Conflict of interest: 

neen. 

(26) Multicenter, niet-

blinde, 

gerandomiseerde 

studie 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

Journal of 

International 

Medical Research 

Celecoxib (200 mg 2x per dag) vs. 

niet-selectieve NSAID. 

1 week. 

n = 278; gem. lft. 30 

jaar 

Graad I en II 

Studie in Midden-

Oosten en Latijns-

Amerika. 

Geen significant verschil op 

vlak van: 

- gewicht dragen 

- pijn 

- pijnverlichting 

Patiënten significant meer 

tevreden over celecoxib 

(P=0,0440). 

Bijna significant betere 

genezing door celecoxib 

(P=0,0541). 

Celecoxib is minstens 

even effectief als niet-

selectieve NSAID bij de 

behandeling van acute 

pijn ten gevolge van 

enkelverstuiking. 

Conflict of interest: 

gesponsorde studie.  
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(27) Multicenter, 

dubbelblinde RCT 

 

Graad van 

evidentie: 2 

 

Annals of 

Emergency 

Medicine 

Tramadol/acetaminophen vs. 

hydrocodone/acetaminophen vs. 

placebo. 

n = 603; gem. lft. 31,8 

jaar 

Graad II 

6 dagen 

Placebogroep: minste respons 

op vlak van: 

- totale pijnvermindering. 

- kwantiteit van de pijn. 

Geen significant verschil in 

effectiviteit tussen tramadol 

en hydrocodone. 

Geen verschil meer in effect 

na 6 dagen. 

Bijwerkingen in beide 

groepen: duizeligheid, nausea 

en slaperigheid. 

Het gebruik van 1 à 2 

capsules van 37,5 mg 

tramadol/325 mg 

acetaminophen of 1 

capsule van 7,5 mg 

hydrocodone/650 mg 

acetaminophen wordt 

aangeraden. 

Enkel meting van pijn 

in rust. 

 

Conflict of interest: 

gesponsorde studie. 

(28) Multicenter, niet-

blinde, 

prospectieve, 

vergelijkende 

observationele 

cohortestudie 

 

Graad van 

evidentie: 4 

 

Complementary 

Therapies in 

Medicine 

Homeopathische behandeling 

(Traumeel) vs. conventionele 

therapie bij trauma en 

verwondingen. 

n = 133 

Verschillende 

musculoskeletale 

verwondingen. 

Geen significant verschil op 

vlak van: 

- pijnverlichting. 

- inflammatie. 

- snelheid van genezing. 

Significant minder 

bijwerkingen met Traumeel 

(P=0,001). 

Traumeel is even effectief 

als de conventionele 

behandeling bij milde tot 

matige verwondingen. 

Traumeel wordt beter 

verdragen dan 

conventionele therapie. 

Conflict of interest: 

gesponsorde studie.  

 

Meeste verwondingen 

zijn zelflimiterend. 

(29) Prospectieve, 

investigator-blind, 

RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

Archives of  

Orthopaedic and 

Trauma Surgery 

Orale venotonica (Daflon 3x1mg) 

vs. conservatieve therapie ter 

vermindering van enkeloedeem. 

n = 81 

Graad II en III (III = 

volledig gescheurd 

ligament). 

20 dagen. 

Geen significant verschil op 

vlak van: 

- enkelomtrek. 

- enkelpositie. 

- pijn. 

Venotonica helpen niet 

tegen posttraumatisch 

enkeloedeem of pijn. 

Conflict of interest: 

niet vermeld. 

 

Conservatieve 

therapie: paracetamol 

500 mg (2x per dag), 

immobilisatie, 

elevatie. 

(30) Multicenter, 

dubbelblinde RCT 

 

Graad van 

evidentie: 2 

 

Medicine and 

science in sports 

and exercise 

DDEA 2,32% gel (Voltaren 

Emulgel) 2x per dag vs. DDEA 

2,32% gel (Voltaren Emulgel) 3x 

per dag vs. placebogel. 

1 week 

n = 236; gem. lft. 32,4 

jaar 

63% mannen 

Verstuiking graad I en 

II (72% graad I) 

Pijn bij beweging daalt 2x zo 

snel bij DDEA (P<0,001). 

Grotere daling van pijn in rust 

bij DDEA (P<0,0001). 

Gevoeligheid daalt 2x zo snel 

bij DDEA (P<0,0001). 

Grotere daling van zwelling 

bij DDEA (P<0,0001). 

Meer verbetering in 

gewrichtsfunctie bij DDEA 

DDEA 2,32% gel geeft 

een sneller herstel in 

vergelijking met een 

placebo op 4-5 dagen. 

Geen betekenisvol 

verschil tussen 2 of 3x per 

dag, dus 2x per dag 

volstaat (werking tot 12 

uur). 

Conflict of interest: 

gesponsorde studie. 

 

Geen objectieve 

evaluatie van 

ligamentheling. 
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(P<0,001). 

Geen significant verschil 

tussen groepen voor gebruik 

van extra medicatie (totaal: 19 

patiënten). 

Patiëntenbeoordeling van de 

werking en tevredenheid was 

beter bij DDEA (P<0,0001). 

2x sneller herstel bij DDEA 

(P<0,0001), geen significant 

verschil tussen 2 of 3x per 

dag. 

Milde bijwerkingen bij 2 

patiënten met DDEA en bij 4 

patiënten met placebo (goede 

tolerantie). 

(19) Prospectieve 

dubbelblinde RCT 

 

Graad van 

evidentie: 2 

 

Pain research and 

treatment 

Arnica tincture spray vs. 

hydroxyethylsalicylaat spray vs. 

arnica tincture + 

hydroxyethylsalicylaat spray vs. 

placebo spray. 

n = 570; gem. lft. 30,8 

jaar 

Graad I 

10 dagen 

HES spray: 

- 2de beste resultaat voor pijn 

bij actieve beweging. 

AT+HES spray: 

- minst pijn bij actieve 

beweging. 

- grootste daling van zwelling. 

- snelste genezing. 

- significante superioriteit 

t.o.v. AT (P=0,047). 

- geen significante 

superioriteit t.o.v. HES 

(P=0,074) of placebo (P=0,5). 

- significant meer effectiviteit 

(P≤9,1x10-11). 

Placebo: 

- minste verbetering van pijn 

bij actieve beweging. 

Geen significant verschil op 

vlak van bijwerkingen. 

Er is een gegronde reden 

tot gebruik van de 

combinatiespray. 

Conflict of interest: 

niet vermeld. 

(31) Prospectieve, 

dubbelblinde RCT 

 

Graad van 

evidentie: 2 

 

Clinical Journal of 

Sport Medicine 

Periarticulaire 

hyaluronzuurinjecties (0,7-1,2 ml) 

in de enkel vs. placeboinjectie.  

n = 158; gem. lft. 25 

jaar 

Graad I (65%) en II 

Atleten 

90 dagen 

Significant betere resultaten 

met hyaluronzuur op vlak van: 

- pijn bij gewicht dragen 

(P<0,0001). 

- pijn bij stappen. 

- tevredenheid patiënten 

(P<0,001). 

Hyaluronzuur zorgt voor 

minder pijn, een snellere 

terugkeer naar de sport en 

minder bijwerkingen dan 

de placebo. 

Conflict of interest: 

gesponsorde studie. 

 

Beide groepen 

ontvingen RICE-

therapie. 

(18) Multicenter, DETP 1,3% vs. placebo pleister. n = 127; gem. lft. 31,5 Snellere daling in pijn bij Patiënten verkiezen een Geen vergelijking 
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dubbelblinde  

RCT 

 

Graad van 

evidentie: 2 

 

Journal of pain 

research 

1x per dag 

1 week 

jaar 

 

DETP (P=0,0008). 

Significant meer succes bij 

DETP. 

Significant beter analgetisch 

effect van DETP (P≤0,001). 

Geen significant verschil in 

tolerantie tussen DETP en 

placebo. 

pleister boven gel. 

DETP is een belangrijk 

alternatief voor orale 

NSAID, zonder 

bijwerkingen van een 

orale vorm. 

met andere 

analgetica. 

 

Conflict of interest: 

gesponsorde studie. 
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Tabel 1, deel B: niet-farmacologische behandelingen van een enkeldistorsie. 
 

NR TYPE STUDIE 

+ 

TIJDSCHRIFT 

ONDERWERP STUDIE RESULTAAT CONCLUSIE BEMERKINGEN 

(21) Dubbelblinde 

RCT 

 

Graad van 

evidentie: 2 

 

Revista 

Brasileira de 

Fisioterapia 

Conventionele behandeling vs. 

conventionele behandeling + 

HVPC met positieve polariteit 

vs. conventionele behandeling + 

HVPC met negatieve polariteit. 

1x per dag (30 min.) 

8 weken 

n = 28; gem. lft. 21 jaar 

64% mannen 

Graad I en II 

Geen significante verschillen 

tussen de groepen. 

HVPC(-) beste op vlak van: 

-  oedeem reduceren 

- herstel 

bewegingsmogelijkheid 

- duur herstellingstijd 

HVPC(-) significant meer kans 

om behandeling te 

vervolledigen. 

Graad II vermindert significant 

de kans op vervollediging van 

de behandeling.  

Er is geen significant 

verschil tussen de 3 

behandelingsgroepen. 

HVPC(-) zou kunnen 

bijdragen tot een sneller 

herstel in de initiële 

helingfase. 

Klein aantal 

patiënten kan een 

limiet betekenen. 

 

Conflict of interest: 

niet vermeld. 

(32) Prospectieve 

cohorte 

 

Graad van 

evidentie: 4 

 

The Journal of 

orthopaedic and 

sports physical 

therapy 

PRICE + vroeg gewicht dragen + 

bewegingsoefeningen + 

pijnstillers als nodig. 

1 maand 

n = 28 (61% van 

originele aantal); gem. 

lft. 35,2 jaar  

Graad I en II 

Significante reductie van 

oedeem. 

Winst in kracht en 

bewegingsmogelijkheid. 

Niet-verwonde contralaterale 

enkel bleef intussen stabiel 

(P<0,043). 

Patiënten beoordeelden zelf 

een verdubbelde capaciteit op 

dag 30 in vergelijking met dag 

4. 

Na 1 maand nog residuele 

symptomen. 

Na 1 maand nog residuele 

beperkingen, zowel objectief 

als subjectief. 

Accurate beoordeling van de 

enkel is belangrijk. 

Standaardzorg vanop 

spoedgevallen is meestal niet 

voldoende voor volledig 

herstel binnen 1 maand. 

Conflict of interest: 

gesponsorde studie. 

(33) Prospectieve, 

niet-blinde RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

Physical therapy 

Kinesitherapie vs. oefeningen 

voor thuis. 

n = 44; gem. lft. 30,02 

jaar 

Significante verbetering op 

vlak van: 

- activiteit 

- bewegingsmogelijkheid 

Geen significant verschil 

tussen beide groepen. 

Patiënten met thuisoefeningen: 

significant meer:  

- therapietrouw 

- aanwezigheid op 

opvolgconsultaties 

Er is geen verschil in motivatie 

bij beide groepen. 

Thuisoefeningen met extra 

materiaal ter aanmoediging 

van de therapietrouw is een 

veilige en realistische optie 

voor enkeldistorsie. 

Elke verwonding moet 

individueel beoordeeld 

worden. 

Meer aanwezigheid 

bij 

opvolgconsultaties 

als patiënt deze van 

meer waarde acht. 

 

Patiënten met 

thuisoefeningen 

hadden moeite met 

moeilijke 

handelingen (bv. 

taping). 
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Geen echte 

gelijkwaardigheid 

tussen beide 

groepen. 

 

Conflict of interest: 

gesponsorde studie. 

(34) Investigator-

blind RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

British Medical 

Journal 

Vroegtijdige therapeutische 

oefeningen (20 min., 3x per dag) 

vs. PRICE. 

4 maanden. 

n = 101 

Graad I en II 

Oefeningen: 

- effectiever op vlak van 

functie (P=0,0077). 

- significant actievere 

patiënten (P=0,029; P=0,021; 

P=0,047). 

Geen verschil op vlak van: 

- pijn 

- zwelling 

- algemene functie na 16 

weken 

Vroegtijdige oefeningen in 

de eerste week versnellen 

significant het herstel en 

vergroten de activiteit van de 

patiënt. 

Redelijk klein aantal 

patiënten. 

 

Conflict of interest: 

neen. 

 

(35) Investigator-

blind RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

British Journal 

of General 

Practice 

Conventionele therapie + 

oefeningen vs. conventionele 

therapie. 

n = 102; gem. lft. 37 jaar 

Graad I-III 

1 jaar 

 

NA 3 MAANDEN:  

Geen significant verschil op 

vlak van: 

- subjectief herstel. 

- recidieven. 

- instabiliteit. 

- bewegingsmogelijkheid.  

Significant verschil op vlak 

van: 

- tevredenheid patiënten. 

NA 1 JAAR: 

Geen significant verschil op 

vlak van: 

- subjectief herstel. 

- recidieven. 

- instabiliteit. 

Er is geen verschil tussen 

beide 

behandelingsmogelijkheden 

op vlak van recidieven of 

herstel. 

Er werd altijd 

vergeleken met de 

cijfers van de 

vooropgestelde 

intention-to-treat. 

 

Conventionele 

therapie = snelle 

mobilisatie + 

thuisoefeningen + 

snel gewicht dragen 

+ verband/brace. 

 

Conflict of interest: 

neen. 

(36) Enkelblinde 

RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

Journal of  

Manipulative 

and 

Physiological 

Therapeutics 

Manipulatie van het talocrurale 

gewricht + posterieure glijdende 

manipulatie van de talus vs. 

placebo manipulatie. 

n = 52; gem. lft. 22,5 

jaar 

Hockeyspelers 

Graad II 

Na manipulatie significant 

verschil in: 

- posterieur gewicht op de voet 

(P=0,015). 

- anterieur gewicht op de voet. 

- bilateraal anterieur gewicht  

(P=0,02). 

- bilateraal posterieur gewicht. 

Caudale manipulatie van het 

talocrurale gewricht 

verbetert de proprioceptie en 

het dragen van gewicht op 

die voet. 

Conflict of interest: 

niet vermeld. 
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(37) Prospectieve, 

niet-blinde RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

The American 

Journal of Sports 

Medicine 

Graad I:  elastisch verband vs. 

Air-Stirrup brace vs. Air-Stirrup 

brace + elastisch verband. 

Graad II: elastisch verband vs. 

Air-Stirrup brace vs. Air-Stirrup 

brace + elastisch verband vs. 10 

dagen gips + elastisch verband. 

Graad III: Air-Stirrup brace vs. 

10 dagen gips + elastisch 

verband. 

6 maanden 

n = 130 (44 graad I, 68 

graad II, 18 graad III) 

Graad I-III 

Graad I: 

- Air-Stirrup brace + elastisch 

verband zorgt voor significant 

sneller volledig herstel (2x 

sneller). 

- Geen verschil in tijd tot 

normaal gewicht dragen. 

- Na 6 maanden geen verschil 

op vlak van functie en 

opnieuw kwetsuur. 

Graad II: 

- Air-Stirrup brace + elastisch 

verband 40% sneller volledig 

herstel (significant). 

- Geen verschil in tijd tot 

normaal gewicht dragen. 

- Significant langere duur voor 

volledig herstel bij gips 

(P<0,0009). 

- Na 6 maanden geen verschil 

op vlak van functie en 

opnieuw kwetsuur. 

Graad III: 

- geen significant verschil in 

herstelduur. 

- Na 6 maanden geen verschil 

op vlak van functie en 

opnieuw kwetsuur. 

Graad I en II: behandeling 

met Air-Stirrup + elastisch 

verband zorgt voor de beste 

resultaten. 

Graad III: behandeling met 

Air-Stirrup en gips is 

vergelijkbaar qua 

herstelduur. 

Na 6 maanden: vergelijkbare 

resultaten op de outcomes. 

Conflict of interest: 

steun van Aircast 

Inc. 

 

De meeste patiënten 

met een laterale 

enkelverstuiking 

hebben een goede 

prognose, 

onafhankelijk van de 

therapie. 

 

Misschien een groter 

aantal patiënten 

nodig voor meer 

significante 

resultaten. 

 

(9) Enkelblinde 

RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

Lancet 

3 mogelijkheden van 

enkelondersteuning (10 dagen 

gips onder de knie, Aircast 

enkelbrace of Bledsoe boot) vs. 

dubbel gelaagd tubulair 

compressieverband. 

n = 584; gem. lft. 30 jaar 

Graad I en II 

8 Britse 

spoedgevallendiensten. 

Significant trager herstel bij 

hogere leeftijd en bij vrouwen. 

Na 4 weken: 

- geen significant voordeel van 

Aircast en Bledsoe. 

- significant voordeel in 

genezing van gipsverband. 

Na 12 weken: 

- gipsverband significant beter 

op vlak van pijn en dagelijks 

leven. 

- Aircast significant effectiever 

op vlak van levenskwaliteit. 

Gipsverband significant het 

best op vlak van pijn. 

Na 9 maand waren er geen 

significante verschillen tussen 

Het gipsverband onder de 

knie is de meest 

kosteneffectieve 

behandeling. 

Gedurende de eerste 3 

maanden worden de beste 

resultaten behaald met een 

gipsverband. 

5 patiënten kregen 

een 

DVT/longembool 

door de 

immobilisatie.  

 

Conflict of interest: 

neen. 
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de 4 groepen. 

Aircast brace en het 

gipsverband zijn de meest 

kosteneffectieve 

behandelingen. 

(38)  Enkelcenter, 

investigator-

blind RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

Injury 

Tubigrip vs. elastische kousen. n = 36; gem. lft. 32 jaar 

Graad I-III (9 graad I, 19 

graad II en 8 graad III) 

Verstuiking van max. 72 

uur oud. 

8 weken 

Elastische kousen: 

- na 4 weken een significante 

daling van de enkelomtrek 

(P<0,05). 

- significant meer 

bewegingsmogelijkheid 

(P<0,001). 

- significant meer verbetering 

van pijn (P<0,001). 

- significant betere 

enkelfunctie (P=0,002). 

- significant minder lang 

krukken nodig (P=0,003). 

Geen significant verschil in 

enkelomtrek na 8 weken. 

Elastische kousen verbeteren 

het herstel na een 

enkeldistorsie. 

Conflict of interest: 

neen. 

(15) Prospectieve 

RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

BMC 

Musculoskeletal 

Disorders 

Taping (Coumans-bandage) vs. 

semirigide brace (Airloc). 

n = 100 

Graad II en III (III = 

gestoorde voorste 

schuiflade). 

4 weken 

Significant beter resultaat van 

brace op vlak van: 

- tevredenheid patiënten 

(P<0,05) (stijging vanaf week 

3). 

- complicaties (P<0,0001). 

- hygiëne (P<0,0001). 

Geen verschil bij verbetering 

van functie en pijnscore. 

Hogere kosten bij brace. 

Behandeling met een 

semirigide brace leidt tot een 

significant hogere 

tevredenheid en comfort van 

patiënten, met een goede 

outcome. 

Conflict of interest: 

neen. 

 

Onduidelijk of 

investigator-blind. 

(22) Prospectieve, 

investigator-

blind RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

European journal 

of emergency 

medicine 

Elastoplast bandage vs. dubbele 

tubigrip (controle) vs. geen 

steun. 

 

n = 54; gem. lft. 29,5 

jaar 

40% graad I, 40% graad 

II, 20% graad III 

3 maanden 

Enkelfunctie: 

- geen significant verschil 

tussen dubbele tubigrip en 

elastoplast (P=0,49 op 10 

dagen, P=0,31 op 30 dagen). 

- geen significant verschil 

tussen dubbele tubigrip en 

geen steun (P=0,7 op 10 

dagen, P=0,56 op 30 dagen). 

- geen significant verschil 

tussen de 3 groepen (P=0,79 

op 10 dagen, P=0,61 op 30 

dagen). 

Geen significant verschil op 

vlak van: 

Geen statistisch significant 

verschil tussen dubbele 

tubigrip, elastoplast en geen 

steun. 

Potentieel een type 

II fout. 

 

Conflict of interest: 

niet vermeld. 
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- tijd tot terugkeer naar werk 

(P=0,35). 

- verbetering van pijn 

(P=0.82). 

(39) Studie met 

controlegroep, 

niet-blind. 

 

Graad van 

evidentie: 4 

 

The American 

Journal of Sports 

Medicine 

Zelfklevend verband vs. 

traditioneel verband vs. geen 

verband. 

n = 20; gem. lft. 19,8 

jaar 

 

Traditioneel verband: 

- significante beperking 

inversie-eversie in rust 

(P<0,05). 

- geen significante beperking 

inversie-eversie na activiteit. 

- significante beperking in 

flexie-extensie (P<0,05). 

Zelfklevend verband: 

- significante beperking 

inversie-eversie in rust 

(P<0,05). 

- significante beperking 

inversie-eversie na activiteit 

(P<0,05). 

- significante beperking in 

flexie-extensie (P<0,05) 

(significant meer dan bij 

traditioneel). 

Het zelfklevend verband 

behoudt een beperking in 

beweging voor en na 

activiteit. 

Conflict of interest: 

niet vermeld. 

(40) Retrospectieve 

studie. 

 

Graad van 

evidentie: 4 

 

Journal of 

evaluation in 

clinical practice 

Gipsverband vs. supportieve 

therapie (taping of brace) vs. 

kinesietherapie vs. chirurgie vs. 

geen extra behandeling. 

Economische analyse. 

n = 200; gem. lft. 35 jaar 

15% graad I, 46% graad 

II, 39% graad III 

België 

Het gemiddelde ziekteverlof 

duurde 29 dagen (grote 

discrepantie). 

Patiënten met therapie waren 

significant langer 

werkonbekwaam. 

Gemiddeld € 406 aan 

medische kosten: 

- fysiotherapeutische 

behandeling: € 308 extra. 

- chirurgie: € 2336 extra. 

- gips: € 247 extra. 

Kost van werkonbekwaamheid 

voor de verzekering: € 602 

gemiddeld. 

Groep zonder extra 

behandeling: significant lagere 

kosten dan supportieve 

therapie. 

Conventionele therapie 

(RICE + vroeg gewicht 

dragen) resulteert in de 

snelste terugkeer naar het 

werk en de laagste medische 

kosten. 

Er wordt te vaak gebruik 

gemaakt van een 

gipsverband wanneer dit niet 

aangewezen is. 

Conflict of interest: 

niet vermeld. 

(41) Niet-blinde RCT 

 

Graad van 

Het vermogen van 

gespecialiseerde 

spoedverpleegkundigen vs. 

n = 512 

1 week 

Geen significant verschil 

tussen beide groepen voor 

detectie van 

Gespecialiseerde 

spoedverpleegkundigen 

kunnen enkel- en 

Conflict of interest: 

niet vermeld. 
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evidentie: 3 

 

The American 

Journal of 

Emergency 

Medicine 

spoedartsen om enkeldistorsies 

te behandelen. 

fracturen/scheuren, indicatie 

van radiografie en interpretatie 

van radiografie op vlak van: 

- sensitiviteit (P=0,14; P=0,08; 

P=0,29). 

- specificiteit (P=0,71; P=0,12; 

P=1,00). 

- positief predictieve waarde 

(P=0,73; P=0,59; P=0,60). 

- negatief predictieve waarde 

(P=0,07; P=0,35; P= 1,00). 

Patiënten waren significant 

meer tevreden bij 

verpleegkundigen op vlak van: 

- kortere wachttijd. 

- zorg. 

voetverwondingen accuraat 

behandelen. 

(42) Niet-blinde RCT 

 

Graad van 

evidentie: 3 

 

BMC 

musculoskeletal 

disorders 

Het vermogen van 

gespecialiseerde 

spoedverpleegkundigen vs. 

spoedartsen om enkeldistorsies 

te behandelen + economische 

evaluatie. 

n = 512 

1 week. 

Geen significant verschil op 

vlak van: 

- directe kosten 

gezondheidszorg. 

- kosten buiten de 

gezondheidszorg. 

Verpleegkundigen kosten €27 

per vals negatief of positief dat 

vermeden wordt. 

Hoe meer patiënten de 

verpleegkundige behandelt, 

hoe lager de additionele 

kosten. 

Gespecialiseerde 

verpleegkundigen zijn een 

handige oplossing voor de 

overbevolking van de 

spoeddienst. 

Evaluatie van 

voorgaande studie. 

 

Conflict of interest: 

neen. 
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1. Farmacologische behandeling 

1.1 NSAID 

5 RCT’s in verband met NSAID werden gevonden. (18, 24-26, 30)  

Diclofenac vertoont gelijkwaardige resultaten aan smeerwortel en aan paracetamol. (24, 

25) In vergelijking met 9 verschillende niet-selectieve NSAID (waaronder diclofenac), is 

celecoxib minstens even effectief als niet-selectieve NSAID. (26) 

Diclofenac kan ook lokaal toegediend worden in de vorm van gel of pleisters. Voltaren 

Emulgel (DDEA of diclofenac diëthylaminegel) bewees een sneller herstel te 

veroorzaken dan een placebogel, met een voorsprong van 4 tot 5 dagen. (30)  Er was ook 

een significant grotere daling van de pijn, gevoeligheid en zwelling. Men kon geen 

significant verschil aantonen tussen het 2- of 3-voudige gebruik per dag, dus verklaren de 

auteurs dat het volstaat om het middel 2 keer per dag aan te brengen. Bij een groter aantal 

applicaties dan nodig wordt gevreesd voor de therapietrouw. Deze studie werd 

gesponsord door een firma die onder andere Voltaren Emulgel produceert. 

De toediening van diclofenac in de vorm van pleisters (DETP of diclofenac epolamine 

“topical patch”) wordt door patiënten verkozen boven een gel. (18) De pleister gaf ook 

significant betere resultaten dan de placebopleister en zou dus een belangrijk alternatief 

kunnen zijn  voor orale NSAID.  

1.2 Paracetamol 

Er werden 2 RCT’s gevonden die handelden over paracetamol. (25, 27) Vergeleken met 

diclofenac (Voltaren), raden de auteurs het gebruik van paracetamol aan wegens een 

gelijkaardig effect, maar met minder bijwerkingen en een lagere kost. (25) Paracetamol 

kan ook gebruikt worden in combinatie met tramadol (een synthetisch opioïd) of met 

hydrocodone (een semi-synthetisch opioïd). (27) De combinatie met tramadol is relatief 

nieuw, terwijl de combinatie met hydrocodone al langer gebruikt wordt. Er werd een 

grotere effectiviteit dan bij  placebo aangetoond, maar de twee verschillende combinaties 

bleken gelijkwaardig aan elkaar. Als pijnstilling zouden zowel 1 à 2 capsules van 37,5 

mg tramadol/325 mg paracetamol als 1 capsule van 7,5 mg hydrocodone/650 mg 

paracetamol gebruikt kunnen worden. 
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1.3 Hyaluronzuur 

In de studie van Petrella RJ et al. (31) werd een periarticulaire injectie met hyaluronzuur 

vergeleken met een placeboinjectie die een zoutoplossing bevatte. In de beide groepen 

werd ook telkens standaard RICE-zorg aangeboden. Hyaluronzuur toonde een significant 

beter resultaat op vlak van verbetering van de pijn, zowel bij het dragen van gewicht als 

bij het stappen, en op het vlak van de tevredenheid van de patiënten. Een injectie met 

hyaluronzuur zou dan ook geassocieerd zijn met een snellere terugkeer naar de sport. 

Hyaluronzuur toonde weinig bijwerkingen: erytheem en pijn. Deze bijwerkingen 

kwamen evenwel ook voor bij de placeboinjectie. Het voordeel van een lokale injectie is 

volgens de auteurs dat er geen systemische bijwerkingen kunnen optreden. Een 

behandeling met hyaluronzuur is duurder dan de standaardtherapie, met een kostprijs van 

ongeveer 33 euro. (17) 

1.4 Smeerwortel 

Er werd één gerandomiseerde studie over smeerwortel gevonden. (24) Predel HG et al. 

vergeleken een lokale aanbrenging van diclofenac-gel (Voltaren) met een zalf van 

smeerwortelextract (Kytta-Salbe). Uit deze vergelijking bleek dat een behandeling met 

smeerwortel niet inferieur is aan een behandeling met diclofenac. De behandeling met 

smeerwortel haalt significant betere resultaten op gebied van pijn, beweeglijkheid en 

globale effectiviteit, maar niet op gebied van zwelling en gevoeligheid van de enkel. Een 

significant resultaat geeft aan dat smeerwortel superieur is aan diclofenac op het vlak van 

pijnbestrijding. Een bijwerking van smeerwortel was erytheem.  

Een review van de reeds beschikbare informatie (43) beschrijft de efficiëntie van 

smeerwortel door weergave van significante resultaten bij pijn, zwelling en mobiliteit. 

Men geeft ook de resultaten weer van een onderzoek uit 1991 dat bewijst dat het gebruik 

van smeerwortel effectiever is dan dat van ijs. Smeerwortel kan volgens de auteur zonder 

gevaar gebruikt worden bij kinderen ouder dan 3 jaar. Er moet wel opgemerkt worden 

dat de auteur van dit artikel werkzaam is bij een firma die producten met 

smeerwortelextract verkoopt. 
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1.5 Venotonica 

De RCT van Fotiadis E et al. (29) vergeleek de inname van een oraal venotonicum 

(Daflon) met de conservatieve therapie van enkeldistorsie. Hun resultaat luidde duidelijk 

dat venotonica niet helpen tegen posttraumatisch enkeloedeem of pijn. Er is ook geen 

echte wetenschappelijke evidentie van hun werking. (17) 

1.6 Homeopathie 

Traumeel is een homeopathisch geneesmiddel dat onder andere gebruikt kan worden in 

de behandeling van distorsies, het heeft een anti-inflammatoire werking. Er werd maar 

één studie gevonden die handelt over het gebruik van homeopathie en specifieker, over 

Traumeel. (28) Hierbij werd Traumeel vergeleken met de conventionele therapie bij 

verschillende matig ernstige musculoskeletale aandoeningen, waaronder enkeldistorsie. 

Uit de studie kan besloten worden dat Traumeel even effectief is als conventionele 

therapie, maar wel beter verdragen wordt. 

1.7 Arnica/hydroxyethylsalicylaatspray 

Kucera M et al. bestudeerden de effectiviteit van arnica/hydroxyethylsalicylaatspray. 

(19) De spray werd vergeleken met een placebo en tegelijkertijd werd er een vergelijking 

gemaakt tussen een spray met de aparte bestanddelen (zowel arnica-aftreksel als 

hydroxyethylsalicylaat) en de combinatiespray. De arnica/hydroxyethylsalicylaat 

combinatiespray bleek het meest effectief te zijn. 

 

2 Niet-farmacologische behandeling 

2.1 (P)RICE 

Rust is soms nodig tot een maand (of langer) na de verwonding. De meeste auteurs zijn 

het erover eens dat het hier om relatieve rust moet gaan en dat de enkel dus gebruikt mag 

worden, in de mate van het mogelijke.  

IJs moet zo snel mogelijk na het trauma op de enkel aangebracht worden en mag niet 

verwijderd worden tot de zwelling geslonken is. In de eerste 48 uur moet het ijs 

gedurende 20 minuten aangebracht worden, met telkens een ijsvrij interval van 20 

minuten. (13, 44) Door de koude ontstaat vasoconstrictie en hierdoor daalt de vrijstelling 
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van histamine, de zuurstofnood en de schade aan de capillairen. (3) IJs zorgt ook voor 

pijnstilling door spierrelaxatie en vasoconstrictie. In de literatuurstudie van Thompson C 

et al. (45) wordt besloten dat ijs zeker te verkiezen is boven warmte. Er was echter 

weinig bewijs te vinden dat ijs significant effectiever is dan een placebobehandeling.  

Compressie kan verkregen worden door verbanden, taping of specifieke 

immobilisatietechnieken.  

Elevatie van de voet zorgt ervoor dat de zwelling sneller weggaat. Er wordt aangeraden 

om de eerste 24 uur de voet boven het hartniveau te houden. (44) 

2.2 Mobilisatie en oefeningen 

Er werden 5 studies over dit onderwerp gevonden. (32-36) PRICE gecombineerd met 

vroeg gewicht dragen en oefeningen resulteert na 1 maand niet in een volledig herstel. 

(32) Vroegtijdige oefeningen versnellen wel het genezingsproces in vergelijking met de 

toediening van PRICE of rust alleen. (12, 13, 34) Er is geen significant verschil tussen 

kinesitherapie en thuisoefeningen, maar thuisoefeningen worden als meest 

patiëntvriendelijke en realistische optie aangeraden. (33) Evenwel is er geen significant 

verschil aangetoond tussen conventionele therapie (bestaande uit mobilisatie, vroeg 

gewicht dragen, een verband of brace en thuisoefeningen) en diezelfde conventionele 

therapie gecombineerd met kinesitherapie. (35) Gerichte manipulatie van het talocrurale 

gewricht zorgt voor een verbetering in proprioceptie en het dragen van gewicht. (36) Zo 

vroeg mogelijk gewicht dragen na RICE leidt volgens Audenaert A et al. (40) tot de 

goedkoopste en snelste hervatting van de normale activiteiten.  

2.3 Immobilisatie 

De mogelijkheden om een enkel te immobiliseren, zijn: een gipsverband, een brace of 

een orthopedische laars. 

Er werden 5 studies gevonden die handelen over het gebruik van een rigide 

immobilisatie. (9, 10, 40, 46, 47) Het algemene besluit hiervan is dat bij de ernstigere 

graad II enkeldistorsies een korte periode van immobilisatie nuttig kan zijn. Dit is 

mogelijk door middel van een gipsverband tot onder de knie of een brace. In vergelijking 

met een “Aircast brace”, een “Bledsoe boot” en een tubulair compressieverband (9, 47), 

haalt het gipsverband gedurende 10 dagen het beste resultaat op vlak van 
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pijnvermindering en kosteneffectiviteit. Na een periode van 9 maanden was er echter 

geen verschil meer merkbaar. Door de immobilisatie ontwikkelden 3 patiënten een diepe 

veneuze trombose en 2 patiënten een longembolie. Slade H (46) merkt in haar 

literatuurstudie op dat een gipsverband niet door iedere patiënt gewenst is en dat 

patiënten met een gipsverband tweemaal meer teruggezien worden op de 

spoedgevallendienst dan patiënten met een “Aircast brace”. 

2.4 Verband 

Er bestaan verschillende soorten verbanden om aan te leggen na een enkeldistorsie: een 

elastisch verband, een compressieverband en een tubulair verband. Hierover werden 6 

studies gevonden. (9, 11, 22, 37, 39, 47) In deze studies worden de verschillende 

mogelijke verbanden vergeleken met andere therapieën. Deze zijn echter zeer 

uiteenlopend, wat het moeilijk maakt een algemeen besluit te trekken. Volgens de studie 

van Beynnon BD et al. (37) is de beste behandeling van een graad I of II enkeldistorsie 

een elastisch verband samen met een Air-Stirrup brace. Dubbel gelaagd tubulair 

compressieverband wordt zowel in de studie van Cooke et al. (47), als in de studie van 

Lamb SE et al. (9) inferieur bevonden aan rigide enkelondersteuning. Bij een 

vergelijking tussen Tubigrip (een tubulair compressieverband) en elastische kousen (11), 

halen de elastische kousen significant betere resultaten. Een andere studie kan geen 

significant verschil aantonen tussen Elastoplast (een elastisch tubulair verband), Tubigrip 

en het niet ondersteunen van de enkel. (22) De studie van Purcell SB et al. (39) besluit 

dat een zelfklevend verband de grootste bewegingsbeperking voor en na activiteiten 

teweeg brengt.  

Slade H. zegt in haar review (46) dat elastische verbanden een ineffectieve behandeling 

zijn. De review van Tiemstra JD. (13) vermeldt dat een elastisch compressieverband 

minder effectief is dan een brace. Een betere therapiekeuze is de combinatie van het 

elastisch compressieverband met een rigide steun. 

2.5 Taping 

Van Dijk CN (8) vermeldt in zijn literatuurstudie dat deze behandeling goedkoop is en 

weinig extra last voor de patiënt met zich meebrengt. Het is belangrijk om de tape pas 
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aan te brengen wanneer de zwelling afgenomen is. In de studie van Lardenoye S et al. 

(15) toont taping gelijkwaardige resultaten aan een semirigide brace. 

2.6 Chirurgie 

In geen enkel gelezen artikel wordt chirurgie in eerste instantie aanbevolen. (8, 10, 13, 

40) De review van Kamper S et al. (48) besluit dat chirurgie gelijkgesteld kan worden 

aan een conservatieve therapie. Dit resultaat is echter niet helemaal betrouwbaar, want de 

studie maakt gebruik van oude bronnen waarvan er verschillende weinig kwalitatief 

waren. Chirurgie geeft een hoger risico op complicaties en infecties, evenals hogere 

kosten en minder mobiliteit.  

2.7 Ultrasone golven 

Er werden 2 reviews gevonden die het gebruik van ultrasone golven beschrijven. De ene 

vermeldt dat ultrageluid bij een enkeldistorsie geen voordelen biedt. (13) De andere  

beschrijft dat er onvoldoende bewijs te vinden is dat ultrasone golven het 

genezingsproces versnellen. (20) In een commentaar op de laatste review wordt gezegd 

dat patiënten ook zonder de toepassing van ultrasone golven zullen genezen. (49)   

2.8 Elektrische stroom 

Eén studie onderzocht het effect van HVPC op de genezing van de enkeldistorsie. (21) 

De auteurs vermelden dat er nog geen bewezen effectiviteit bij mensen is, er zijn wel een 

aantal dierproeven te vinden. Alle patiënten ontvingen standaardtherapie bestaande uit 

ijs, elevatie, oefeningen en later proprioceptieve training. Er werd geen significant 

verschil aangetoond tussen de standaardbehandeling en een bijkomende behandeling met 

HVPC. Volgens de auteurs zou de applicatie van ijs voor een verminderde 

geleidingssnelheid kunnen gezorgd hebben. De stroom met een negatieve polariteit bleek 

het beste resultaat te behalen. De auteurs suggereren om zo snel mogelijk na het 

gebeuren van de enkeldistorsie HVPC(-) toe te passen, om oedeemvorming te 

voorkomen. 

2.9 Hyperbare zuurstoftherapie 

In de review van Tiemstra JD (13) wordt vermeld dat hyperbare zuurstoftherapie bij een 

enkeldistorsie geen voordelen biedt. 



32 
Farmacologische en niet-farmacologische behandeling van enkeldistorsie op de spoedgevallendienst. 

2.10 Acupunctuur 

De review van Park J et al. (50) vermeldt dat bij een enkeldistorsie snel verbetering kan 

geboekt worden door het gebruik van acupunctuur. Er is geen sluitende evidentie te 

vinden over een significant effect van acupunctuur bij een enkeldistorsie. 

 

3 Discussie 

3.1 Farmacologische behandeling 

De studie die celecoxib vergelijkt met andere NSAID, (26) maakt telkens de vergelijking 

met de niet-selectieve NSAID, die men als één grote groep beschouwt. Het was misschien 

interessanter geweest om de resultaten van de 9 verschillende geneesmiddelen apart weer 

te geven. Deze studie werd gesponsord door de producent van Celecoxib. 

Voltaren Emulgel werd vergeleken met een placebogel. (30) Deze studie omvatte echter 

geen objectieve meting van de ligamentheling en werd gesponsord door een firma die 

onder andere Voltaren Emulgel produceert.                                              . 

Patiënten die allergieën, huidaandoeningen of een overgevoeligheid aan NSAID hadden, 

werden uitgesloten uit de studie van Lionberger DR et al. (18) De RCT werd gesponsord 

door een producent van de geteste pleister, voor wie sommige auteurs ook werken. 

Predel HG et al. (24) vergelijken smeerwortel met een diclofenaczalf. De percentages die 

het verschil in pijn beschrijven, bevinden zich in de grootteorde van 10 tot 15%. De vraag 

of deze percentages kunnen gelden als een klinisch relevant verschil, wordt dan ook door 

de auteur gesteld. Er kunnen ook geen duidelijke conclusies over de bijwerkingen 

gemaakt worden, aangezien alle personen met een vooraf gekende hypersensitiviteit of 

intolerantie ten opzichte van de gebruikte producten uitgesloten werden. 

De studie die handelt over het gebruik van Traumeel is niet geblindeerd. (28) De artsen 

beslisten zelf in welke groep de patiënt zou worden ingedeeld, na gezamenlijk overleg. 

Dit zou een positieve invloed kunnen hebben op de perceptie van genezing, aangezien de 

patiënt zelf instemt met het gebruik van homeopathie. Personen die niet geloven in de 

werking hiervan, zullen dit zeer zelden verkiezen boven de conventionele behandeling. 

Omgekeerd kan er ook een placebo-effect plaatsvinden. De persoonlijke voorkeur van de 

arts kan ook zorgen voor een bias. De auteurs vermelden dat de meerderheid van de 
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aandoeningen zelflimiterend is, waardoor er onduidelijkheid kan bestaan over het 

genezend effect van de behandeling. 

3.2 Niet-farmacologische behandeling 

Alhoewel de voorkeur uitgaat naar een functionele behandeling, wordt in België nog (te) 

vaak een gipsverband aangelegd. (40) Daarvoor geven Audenaert A et al. een aantal 

verklaringen. Het aanbrengen van een gipsverband resulteert in een direct financieel 

voordeel voor de behandelende geneesheer. Het kan ook geruststellend zijn voor de arts 

om de patiënt zoveel mogelijk onderzoeken en behandelingen aan te bieden, ook al zijn 

deze op dat moment overbodig. Men merkt ook op dat de artsen en stagiairs op de 

spoedgevallendienst vaak jong en onervaren zijn. De enkel kan ook geïmmobiliseerd 

worden uit vrees voor een foutieve diagnose en een daarop volgende schadeclaim. Het 

Belgisch gezondheidszorgsysteem is zo opgebouwd dat patiënten vrij zijn om hun 

behandelende arts te kiezen. Hierdoor draait de zorg vaak om wat de patiënt wil. 

Wanneer deze bij een enkeldistorsie om een gipsverband vraagt, zal men hem dit geven 

om de patiënt tevreden te stellen. 

In de studies omtrent rigide enkelondersteuning was het moeilijk om de therapietrouw 

van de patiënten na te gaan. Een vaak voorkomende reden om niet deel te nemen aan de 

studie van Lamb SE et al. (9) was het vooruitzicht op het aangelegd krijgen van een 

gipsverband. 

De meeste studies die over een behandeling door middel van acupunctuur handelden, 

waren geschreven in het Chinees en werden daarom niet gebruikt. Een volledig 

objectieve kijk op de beschikbare informatie hierover kan dus niet gegeven worden. 

Andere beperkingen in de te vinden studies zijn: variaties in het soort acupunctuur en de 

vergelijkende interventie, geen samenhang in het meten van de resultaten en weinig 

voorafgaande en follow-up informatie. 

De resultaten die behaald worden met behulp van ultrasone golven zijn afhankelijk van 

het aantal toedieningen, de dosis en de plaatsing op het lichaam. 
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3.3 Algemeen 

Bij de behandeling van een graad I of II enkeldistorsie moet men in het achterhoofd 

houden dat de distorsie zeer vaak zelflimiterend is. Bij geen of een minimale therapie kan 

de genezing even snel en vlot verlopen dan bij allerhande extra maatregelen. Er dient dus 

een onderscheid gemaakt te worden tussen de behandelingen die adequaat en effectief 

zullen zijn en de behandelingen die overbodig zijn.  

De studie van Aiken AB et al. (32) besluit dat de zorg die momenteel aangeboden wordt 

op de spoedgevallendienst, onvoldoende is om te zorgen voor genezing binnen de 

tijdsspanne van een maand. 

In sommige artikels werd niet weergegeven of er sprake was van “conflict of interest”. 

De auteurs gaven dus niet aan of de studie al dan niet volledig onafhankelijk gebeurd is. 

Dit is belangrijk in het kader van een vertekening van de resultaten (“bias”). Zo is het 

gekend dat bepaalde firma’s studies over hun product sponsoren. Wanneer deze studies 

geen significante resultaten tonen of wanneer zij een negatieve uitkomst hebben, worden 

zij vaak niet gepubliceerd (“publication bias”). Zo is het moeilijk om bij een 

literatuurstudie een volledig beeld van een bepaalde behandeling te krijgen. Een studie 

van Noordin S et al. (51) onderzocht het verband tussen het sponsoren van studies op het 

gebied van orthopedie en hun graad van evidentie. Zij kwamen tot de conclusie dat de 

graad van evidentie van studies, gesponsord door de industrie en firma’s, lager is dan die 

van studies gesponsord door stichtingen, universiteiten of de overheid. Een sterkere 

bewijskracht van de gesponsorde studies zou ook kunnen bijdragen tot duidelijkere 

conclusies. 

Het meest wenselijke bij het uitvoeren van een studie is dat zowel de patiënt als de arts 

die de controles uitvoert, onwetend blijven over de interventie die toegewezen wordt. Bij 

sommige behandelingen, zoals een gipsverband, een brace of oefentherapie, is dit zeer 

moeilijk en praktisch niet uit te voeren. Hierdoor zijn er weinig dubbelblinde studies en 

eerder meer enkelblinde studies. Als de patiënt weet met welk middel hij behandeld 

wordt, kan hij hierover op voorhand al een negatief of positief oordeel vellen, wat 

misschien tot uiting kan komen bij de opvolging, bijvoorbeeld bij het invullen van een 

vragenlijst. De patiënt zal sneller aangeven dat hij tevreden is over de behandeling of dat 

hij zich beter voelt, als hij weet dat hij ook effectief een werkzame behandeling ontvangt. 
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In dit geval kan de patiënt misschien zichzelf ook overtuigen dat de behandeling aanslaat, 

door bijvoorbeeld onbewust zijn pijngrens te verleggen. In de studies over 

geneesmiddelen werden patiënten met gekende reacties op het geteste middel en 

patiënten die een aandoening hadden aan het gastro-intestinaal stelsel of de nieren, vaak 

uitgesloten. Hierdoor is enkel het effect van de geteste medicatie bestudeerd bij algemeen 

gezonde patiënten. 

De uitgevoerde interventies in de studies verschillen sterk van elkaar. Niet alle studies 

meten de uitkomst op dezelfde manier: sommige gebruiken vragenlijsten, andere 

gebruiken vooraf opgestelde meetschalen en nog andere laten de patiënt onderzoeken 

door een clinicus. Er is geen vooraf bepaalde standaardtherapie die sowieso met 

bijvoorbeeld de verschillende wijzen van immobilisatie vergeleken wordt. Hierdoor 

worden veel verschillende zaken met elkaar vergeleken, bestaat er dus geen homogeen 

beeld en kan er geen duidelijke conclusie uit de verschillende onderzoeken getrokken 

worden. Er zou eventueel meer duidelijkheid kunnen zijn, moesten de verscheidene 

therapieën telkens vergeleken worden met een placebo in plaats van met elkaar. 

Bij de beoordeling van de pijervaring van de patiënten, wordt er meestal gewerkt met 

vragenlijsten. Dit kan een vragenlijst zijn die door de onderzoekers zelf is opgesteld, 

maar meestal werken de onderzoekers met de VAS-score. VAS staat voor Visuele 

Analoge Schaal. De VAS-score wordt voorgesteld door een lijn van 10 centimeter. Er 

bestaan twee verschillende versies: ofwel zijn enkel de waarden 0 en 10 aangeduid, ofwel 

zijn ook de tussenliggende getallen voorgesteld op de lijn. De patiënt geeft een score van 

0 tot 10 aan de pijn die hij ervaart en duidt dit aan op de lijn. Aan de hand hiervan wordt 

onderzocht of er significante resultaten geboekt zijn op het vlak van pijnverbetering. De 

VAS-score is echter een kwantitatieve pijnbeoordeling, wat het moeilijker maakt om een 

klinische relevantie te zien in een significant resultaat. De pijnbeleving is ook anders bij 

elke patiënt. 

De studies die klinisch significante resultaten rapporteren, zijn soms moeilijk te 

beoordelen. Binnen de studie zelf kunnen de behaalde resultaten na statistische analyse 

significant blijken te zijn, maar er is natuurlijk nog een verschil met het toepassen van de 

onderzochte therapie in de praktijk. Het zou kunnen dat het aangetoonde verschil ten 

opzichte van een andere therapie toch te klein blijkt om in realiteit van een klinisch 
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significant verschil te kunnen spreken. Wanneer de ene therapie ten opzicht van de 

andere geen belangrijk voordeel biedt, kan alsnog besloten worden om deze therapie niet 

toe te passen. 

Bij de voorbereidingen van een experimentele studie is het wenselijk het benodigde 

aantal patiënten te berekenen. Bepaalde studies vernoemen dit niet. Het is dus 

onduidelijk of deze berekening niet gebeurd is, of dat het aantal patiënten in de studie 

niet overeen kwam met het vooraf bepaalde aantal. 

Het zou interessant kunnen zijn om het “number needed to treat” (NNT) te kennen bij 

behandelingen die voorgesteld worden in de studies. Zo wordt er een beeld geschetst van 

het aantal patiënten dat een bepaalde behandeling moet ondergaan, voor er bij één patiënt 

een gunstig effect merkbaar is. Dit wordt in geen enkele studie vermeld. 

Bepaalde artikels, zowel klinische studies als reviews, vermelden andere studies als bron. 

Deze studies blijken soms te oud voor de voorop gestelde limiet en kunnen dus niet in 

deze thesis gebruikt worden. Wanneer zo’n studie toch het vermelden waard was, werd 

niet het artikel zelf, maar het artikel dat naar deze studie refereerde, aangehaald. 

Een Nederlandse studie (41) stelde voor om spoedverpleegkundigen extra op te leiden 

om specifieke ziektebeelden te kunnen behandelen. Dit principe zou vooral kunnen 

gebruikt worden om de grote werkdruk en –last op de spoedgevallendienst beter  op te 

vangen. De verpleegkundigen werden gedurende 2 dagen opgeleid door een 

traumachirurg en een radioloog. Er was geen verschil tussen de diagnose en aanvragen en 

interpreteren van de radiografie bij gespecialiseerde verpleegkundigen en de jonge 

spoedartsen. De patiëntentevredenheid was groter wanneer zij behandeld werden door 

een verpleegkundige. Bij de verpleegkundigen moesten de patiënten ook minder lang 

wachten, omdat zij hun diagnose, informatie en behandeling in één keer krijgen, terwijl 

spoedartsen dit kunnen delegeren. Als algemeen besluit werd er gesteld dat 

gespecialiseerde verpleegkundigen in staat zijn om enkel- en voetverwondingen op een 

efficiënte manier te behandelen. Dezelfde auteurs stelden ook een 

kosteneffectiviteitsstudie van dit onderzoek op. (42) Zowel de kostprijs van de 

behandeling zelf als van de behandelingsduur werden in acht genomen. Enkel bij de tijd 

tussen het te horen krijgen van de diagnose en het ontvangen van de behandeling, was er 

een significant verschil te vinden. Dit duurde namelijk langer wanneer de patiënten door 
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een arts gezien werden. De gemiddelde kosten voor een patiënt die behandeld werd door 

een arts waren € 153 en voor een patiënt die behandeld werd door een gespecialiseerde 

verpleegkundige, € 186. Dit verschil in kosten was evenwel niet significant. De kostprijs 

van een vals negatief of positief resultaat dat vermeden wordt door een verpleegkundige, 

is € 27. De kostprijs van enkel een vals negatief resultaat dat vermeden wordt door een 

verpleegkundige, is € 18. De auteurs geloven dat de algemene kostprijs van een 

gespecialiseerde verpleegkundige nog kan dalen naarmate hij/zij meer patiënten 

behandelt. De opleiding zelf zal ook minder kosten eens hetzelfde leermateriaal keer op 

keer gebruikt kan worden. 

3.4 KCE-rapport 

Het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) bracht in maart 2013 een 

rapport uit met aanbevelingen over de diagnose en behandeling van een enkeldistorsie. 

(52) In dit rapport wordt vermeld dat er zeer weinig wetenschappelijk onderbouwd 

bewijs te vinden is over de therapie van enkeldistorsie. Voor hun richtlijnen heeft het 

KCE zich gebaseerd op gevonden literatuur en dit aangevuld met het advies van 

verschillende experten. 

Zij hebben gelimiteerd bewijs gevonden voor een behandeling met RICE. Voor de aparte 

bestanddelen werden ofwel resultaten met een (te) lage bewijskracht gevonden, ofwel 

resultaten die tegenstrijdig waren. 

De conclusie van het KCE is dat paracetamol en NSAID gelijkwaardig in effect zijn, 

maar dat paracetamol minder bijwerkingen heeft. Celecoxib (een COX-2-selectieve 

NSAID) is even effectief als niet-selectieve NSAID. De lokale applicatie van NSAID is 

ook effectief op vlak van pijnvermindering. Venotonica zijn geen aangewezen 

behandeling voor enkeldistorsies. Er is beperkt bewijs voor de werking van smeerwortel 

en tramadol of hydrocodone. De medicaties die de sterkste aanbeveling krijgen, zijn de 

lokale NSAID en de orale toediening van paracetamol (4 maal per dag 0,5 tot 1 gram).  

Oefentherapie is van bewezen nut voor een sneller herstel en de preventie van een 

nieuwe enkeldistorsie, maar de bewijskracht van de gevonden studies is zwak. Er is geen 

bewijs genoeg om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten oefeningen. 

Kinesitherapie wordt eerder niet aangeraden. 
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Voor een graad I of II enkeldistorsie is een niet-rigide of semi-rigide enkelondersteuning 

beter dan een volledige immobilisatie met gips. De beste resultaten zouden behaald 

worden met een brace, ook hier is er maar gelimiteerd bewijs te vinden. Een gips 

gedurende 10 dagen wordt wel aangeraden wanneer de patiënt na 3 dagen nog steeds niet 

op zijn voet kan steunen. Het gebruik van een niet-klevend elastisch verband wordt niet 

geadviseerd. 

Het KCE heeft geen onderzoek gedaan naar een chirurgische behandeling. 

Er is geen ondersteunend bewijs te vinden voor ultrasone golven, lasertherapie of 

kinesitherapie. Therapie onder de vorm van hyperbare zuurstof, toediening van enzymen 

en hyaluronzuur wordt niet beschouwd als vaak voorkomend in de Belgische 

ziekenhuizen en deze worden dus niet opgenomen in de richtlijnen van het KCE.  

Het KCE heeft aan de hand van hun onderzoek en samenwerking met experten een 

algoritme opgesteld dat zou moeten gehanteerd worden bij de behandeling van een 

enkeldistorsie (zie bijlage 3). 

ALGEMENE CONCLUSIE 

 

Door de opgestelde limieten en de selectiecriteria hebben de gevonden studies meestal een goede 

graad van evidentie (graad 2 of 3). Het probleem is dat zij een bepaalde 

behandelingsmogelijkheid vergelijken met verschillende zaken, wat het moeilijk maakt een 

algemeen besluit te trekken uit de verschillende resultaten. Er is ook nood aan meer studies die 

een behandelingsoptie vergelijken met een placebobehandeling. De meeste gevonden klinische 

studies hebben echter niet de hoogste graad van wetenschappelijke evidentie. Zo zijn sommige 

studies niet dubbelblind, of niet gerandomiseerd, of worden de uitkomsten niet op een objectieve 

manier gemeten. De kans op “bias” is bij enkele studies redelijk groot. Zo wordt er soms niet 

vermeld of er een “conflict of interest” is. Een aantal studies zijn gesponsord, wat op zich vragen 

kan doen rijzen over de betrouwbaarheid van de rapportering. 

 

Ter conclusie is het aan te raden om de richtlijnen van het federaal kenniscentrum voor de 

gezondheidszorg (KCE) van 2013 op te volgen. In eerste instantie moet de patiënt behandeld 

worden met RICE, aangevuld met lokale NSAID en systemische inname van paracetamol. De 
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enkel moet ondersteund worden, liefst niet met een rigide steun. Er moet zo snel mogelijk gestart 

worden met oefeningen en de patiënt moet na een drietal dagen opnieuw onderzocht worden. 

 

Na het opzoekwerk in kader van deze thesis, dient er opgemerkt te worden dat er nood is aan 

verdere studies om een duidelijk beeld te scheppen van de therapiemogelijkheden en hun effect.  
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Bijlage 1: Ottawa ankle rules. 
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Annals of Emergency Medicine 4,285 

Health Technology Assessment 4,028 

Phytomedicine: international journal of phytotherapy and 

phytopharmacology 

2,972 

Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 2,947 

Physical Therapy 2,778 

Injury 2,174 

Complementary Therapies in Medicine 2,093 

British Journal of General Practice 2,034 

BMC Musculoskeletal Disorders 1,875 

The American Journal of Emergency Medicine 1,704 

Journal of  Manipulative and Physiological Therapeutics 1,647 

Clinical Journal of Sport Medicine: Official Journal of the 

Canadian Academy of Sport Medicine 

1,600 

Journal of Evaluation in Clinical Practice 1,508 

Foot & Ankle International. / American Orthopaedic Foot 

and Ankle Society [and] Swiss Foot and Ankle Society 

1,474 

Archives of  Orthopaedic and Trauma Surgery 1,358 
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European Journal of Emergency Medicine 1,021 
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Journal of International Medical Research 0,958 

Pain Research and Treatment Niet gevonden 
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Bijlage 3: Algoritme voor de behandeling van een enkeldistorsie (KCE) 

 

 


