
Hoe weet ik of mijn kind te veel fysieke training aan het 
doen is?

Mogelijke symptomen van overbelastingsletsel Potentiële symptomen van overtraining syndroom

ü Geleidelijke toename van pijn
ü Pijn voelt “zeurend” aan
ü Pijn is niet het gevolg van een directe verwonding
ü Stijfheid of pijn tijdens of na de wedstrijd / training
ü Pijn houdt aan voor steeds langere perioden
ü Gevoelige punten, vooral als die aangeraakt 

worden
ü Zwelling
ü Gemiste trainingssessie(s) als gevolg van pijn / 

letsel
ü Terugkerende blessures 

ü Vermoeidheid, verstoorde slaap of slapeloosheid
ü Depressie of angst
ü Zeer snelle of zeer langzame rustpols
ü Verhoogde bloeddruk 
ü Prikkelbaarheid of opwinding
ü Verminderd zelfvertrouwen of motivatie
ü Misselijkheid of verlies van eetlust
ü Snel gewichtsverlies
ü Zware, pijnlijke, stijve spieren
ü Rusteloosheid
ü Terugkomende ziekte

Dit is een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat veel factoren (zoals fysieke training, sportschema's,
educatieve verplichtingen, sociale druk en rijping) een wisselwerking hebben en de fysieke en psychologische
toestand van jonge atleten beïnvloeden. Wanneer de trainingsbelasting te groot wordt, lopen jonge atleten meer
kans op overbelastingsblessures of overtraining. Overbelastingsblessures worden veroorzaakt door herhaalde
belasting van het bewegingsapparaat zonder voldoende tijd voor herstel. Overtraining is een syndroom dat
langdurige prestatieverlagingen veroorzaakt en de biologische, hormonale en neurologische systemen in het lichaam
negatief beïnvloedt.

Huidige richtlijnen voor het beheersen van belasting
o Zorg ervoor dat uw kind aan fysieke training doet om het fysiek sterker te maken voor sport
o Vermijd dat uw kind meer dan 8 maanden per jaar traint in een enkele sport en stimuleer deelname aan 

verschillende sporten
o Vermijd dat jongeren aan een enkele sport  meer uren per week besteden dan hun leeftijd (met wekelijkse 

deelname nooit meer dan 16 uur)
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Net zoals een ernstige overbelastingsblessure, kan overtraining net zo slopend zijn en een lange periode van tijd
nodig hebben voor volledig herstel. Enkele symptomen van zowel overbelastingsblessures of overtrainingssyndroom
worden hieronder weergegeven. Als u denkt dat uw kind mogelijk lijdt aan overbelasting of overtraining, dient u een
gekwalificeerde medische professional te raadplegen.


