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Stressfractuur tibia 

Wanneer langdurige overbelasting aanhoudt kan er een stressfractuur in het bot zelf 
ontstaan. Een stressfractuur komt vaak voor bij sporten waarbij veel wordt hardgelopen en 
gesprongen. Ongeveer 90% van de tibiale stressfracturen ontstaan in het posteromediale 
aspect van de tibia en dan in het bijzonder in het middelste en onderste éénderde deel 
(Brukner & Khan, 2012). Een klassieke stress fractuur presenteert zich veelal met de 
volgende symptomen: 

• Pijn dat wordt verergerd door activiteit maar welke soms ook kan optreden in rust 
• Trainingsintensiteit recent opgevoerd 
• Lokale drukpijn aan de mediale zijde van de tibia. 

Bij vermoeden op een stressfractuur kan een botscan of CT scan worden gemaakt om de 
hypothese te bevestigen. 
Een stressfractuur van de fibula komt veel minder vaak voor. De fibula speelt een minimale 
rol in het dragen van gewicht waardoor een stressfractuur van de fibula vrijwel altijd 
ontstaat door spiertractie. 

Compartiment syndroom 

Bij een compartiment syndroom ontstaat er een vergrote druk in één van de 
compartimenten van het onderbeen waardoor de doorbloeding vermindert en er op termijn 
ischemische pijn en eventuele schade aan de weefsels binnen het compartiment kan 
optreden (Fraipont M, Adamson G., 2003). Het compartimentsyndroom ontstaat vaak bij 
duursporters, vooral bij lange afstand lopers. De pijn treedt vaak bilateraal op en kan zich 
zowel uiten in de scheen als in de kuit. 
De oorzaak van de pijn is een te strakke fascia rondom het compartiment. Tijdens 
inspanning willen de spieren uitzetten wat tegen wordt gewerkt door het te strakke 
compartiment. Dit resulteert in een vergrote druk in het compartiment, met als gevolg een 
ischemie van lokale structuren en daardoor pijn. 
Patiënten met een compartiment syndroom ervaren redelijk snel na aanvang van activiteit 
pijn en een gevoel van druk in het onderbeen. De symptomen nemen meestal na een paar 
minuten rust direct af. Wanneer een patiënt met een compartiment syndroom in rust wordt 
onderzocht zijn de klachten vrijwel niet te provoceren.  
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