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What runs in the 

Claes family ?

…the lessons we learned treating (elite) athletes



KORT VOORSTELLEN…
- Tom Claes:  Orthopedisch chirurg gespecialiseerd in SCHOUDER

Jongste broer

- Club arts Herentals ijshockey club (HYC) 

- Actief sporter: fietser (weg, gravel, MTB, loper, ijshockeyer)

- Sport liefhebber



KORT VOORSTELLEN…
- Steven Claes: Orthopedisch chirurg gespecialiseerd in KNIE

Oudste broer

- Doctoraatsthesis in 2013 omtrent het Anterolateraal Ligament

- Gastprofessor aan de KU Leuven

- Loper, mountain/gravel/roadbiker, bergsport & ski 



AZ HERENTALS 



DRIE CLAESEN IN TEAM VAN 13 



PASSIE VOOR (TOP)SPORT 



BEHANDELEN VAN ATHLETEN
Een athleet behandelen is 

alledaagse geneeskunde…
maar dan met extreme 

aandacht voor subtiliteiten 
qua:

1. Mindset

2. Indicatie

3. Behandeling

4. Nabehandeling

5. Communicatie

6. Pitfalls



1. MINDSET

- de benadering van een atleet vergt een mindset die 
kan meedenken in vaak aparte tunnelvisies = meegaan 
in het verhaal

- Diagnose: vaak bijzondere en weinig gekende 
pathologiën!

- Diagnose zo fijn mogelijk stellen, ga niet (alleen) voor 
de meest “obvious”!

- DURF DENKEN… out of the box! 

 “Anterieure kniepijn bij fietsers is GEEN 
patellofemoraal conflict”  → FRICTION SYNDROMES 
IN CYCLISTS



FRICTIESYNDROMEN BIJ WIELRENNERS– THE BIG FIVE

The 
Prepatellar

Friction 
Syndrome

(PPFS)
(46%)

The 
Medial
Plica

Syndrome

(MPS)
(15%)

The 
Biceps
Femoris
Friction 

Syndrome

(BFFS)
(7.5%)

The 
Infrapatellar

Plica
Syndrome

(IPPS)
(7.5%)

The 
Iliotibial Band

Friction 
Syndrome

(ITBFS)
(3.5%)



PREPATELLAR FRICTIE SYNDROOM (46%)

JBJS Am 2003

Noyes’ Knee disorders 2010

2015



PREPATELLAR FRICTION SYNDROME



PREPATELLAR FRICTION SYNDROME



…OUT OF THE BOX



2. INDICATIE
- Wie/wat wel opereren en wanneer?

→ “SUBTIELER” dan alledaagse patiënten

→ “Snap” de vereisten van de specifieke sport

→ Kan zelfs fluctueren i.f.v. periode in het seizoen…!

- Soms zeer moeilijk evenwicht want geen ruimte voor trial and 
error

- Doel blijft duurzaam goed resultaat, snelheid van herstel is 
SECUNDAIR!

- In het algemeen aggressiever, maar niet ten koste van alles…

- Durf alles in vraag te stellen, wees kritisch, ook en vooral 
omtrent je eigen werk



SPORTSPECIFIEKE VEREISTEN



SPORTSPECIFIEKE VEREISTEN



FASE IN HET SEIZOEN

La Rioja Bike Race, 11/05/1814/05/18 18/05/18 XCC Albstadt



3. BEHANDELING: CONSERVATIEF VS OPERATIEF

WHAT DOES AN ORTHOPAEDIC SURGEON TREAT?

Orthopaedic surgeons explore nonsurgical options first, 

such as pain medication or rehabilitation. They also have 

the expertise to perform surgery to repair an injury or 

correct a condition, if necessary.

American academy of orthopaedic surgeons (AAOS)



BEHANDELING

- Luister zeer aandachtig naar de wensen van de patient (shared decision)

- Druk van atleet, ploeg en sponsors mag geenszins de keuze beïnvloeden

- Als chirurg moet je ook je limieten kennen

- Een complicatie, hoe klein ook, wordt bij een atleet altijd uitvergroot

- The first shot, is the best shot



COMPLICATIES

- Zonder complicaties…

- Bij atleten is het niet zomaar mooi meegenomen, maar bijna de 
essentie van de ingreep

- Een complicatie, hoe klein ook, wordt bij een atleet altijd uitvergroot

- Extreme aandacht aan garrot, tissue handling, infectiepreventie, 
fractuurfixatie, wondsluiting, verband, etc…



4. NABEHANDELING – STAY IN CHARGE!

- Speel kort op de bal, frequente follow-ups

- Get in charge over organisatie vd rehab: wie en wat? Communicatie!

- Durf streng te zijn en maak duidelijke afspraken met atleet en entourage 
 “Wanneer terug starten op rollen?”, Wanner terug steunen?”, “ Wanneer terug crossen?” 

- Inzetten op marginal gains in de nabehandeling, bv:
 Compex voor hypertrofie en vooral preventie AMI

 Ossatec voor  delayed union

 Ondersteunende brace

 Alternatieve trainingen

 Psychologische ondersteuning/training

 ….



ONDERSTEUNING: PSYCHOLOGISCH

- Houd rekening met de psychologie 
van de athleet

- Atleten moeten een snelle lijn hebben 
om kort op de bal te communiceren

BEREIKBAARHEID!!



MARGINAL GAINS: BRACE



ONDERSTEUNENDE HULPMIDDELEN…

Compex



5. COMMUNICATIE

- het belang van communicatie bij 
behandeling van topatleten is onmogelijk 
te overschatten!
 Atleet

 Entourage / management / trainer / makelaar

 Kinesitherapeut(en)

- sommige consultaties worden eerder 
vergaderingen

- directe communicatielijnen en structurele 
samenwerkingen geven beste resultaten



(SOCIALE) MEDIA



6. PITFALLS

- Arts vs. Supporter

- Graantje willen meepikken 
van succes atleet

- Laten meeslepen in het 
verhaal/sturm-und-drang/ 
druk van entourage of team

→ sta uw mannetje/vrouwtje!

- “Solo slim” willen spelen



TAKE HOME MESSAGE

- er is geen “standaard” of “wonder” approach 
voor atleten

- standaardgeneeskunde met vele subtiliteiten

- indicaties stellen zich anders dan bij “gewone” 
patiënten

- chirurgie is uiterst meticuleus en met een 
extreme focus op het vermijden van complicaties

- neem de nabehandeling mee in handen

- blijf professioneel



Dankjewel!

steven.claes@azherentals.be

tom.claes@azherentals.be


