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Elk jaar krijgen alleen al in Nederland 

honderdduizenden mensen te maken 

met een traumatisch letsel van de enkel. 

Een veelvoorkomend probleem dat in het 

overgrote deel van de gevallen ontstaat 

tijdens het sporten. Dat is niet alleen erg 

pijnlijk, het belemmert ook de normaal zo 

vanzelfsprekende bewegingsvrijheid. (Stichting 

Consument & Veiligheid, 2014)

Om het verzwikken van de enkel tegen te gaan, 

gebruiken veel sporters een brace of tape. Dit 

helpt recidief enkelletsel te voorkomen, maar  

brengt ook ongemakken, zoals beperking van de 

mobiliteit, met zich mee. 

De externe enkelband is een nieuw type 

bescherming die de enkelligamenten ondersteunt, 

maar dan buiten het lichaam. Zo wordt de enkel 

op een natuurlijke manier beschermd, met 

optimaal gevoel van vrijheid (Figuur 1). 

Middels een samenwerking tussen de TU-Delft 

en het Erasmus MC is het product ontwikkeld en 

uitvoerig onderzocht. 

De externe enkelband van EXO-L past altijd, want 

deze wordt door middel van een 3D-scan en 

3D-print op maat gemaakt. Het product wordt met 

een speciale bevestiging aan de buitenzijde van de 

schoen verbonden.

Deze brochure bevat informatie over het 

inversietrauma, braces en tape en beschrijft de 

werking van de EXO-L Enkelband.
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Figuur 1. EXO-L in gebruik



Het verzwikken van de enkel, met name het 

inversietrauma, is de meest voorkomende 

vorm van enkelletsel. Elk jaar verzwikken 

in Nederland meer dan 500.000 mensen 

hun enkel. Met name contactsporten, 

indoorsporten en sporten waarin veel wordt 

gesprongen kennen een hoge incidentie 

van acuut enkelletsel. Bijna 200.000 van 

deze blessures worden behandeld door een 

medicus. (Stichting Consument & Veiligheid, 

2014)

Er is veel onderzoek gedaan naar het zwikken van 

de enkel, waarbij met name mechanisch wordt 

omschreven wat de oorzaak is van het trauma. 

Vrijwel altijd is het ligamentum talofibulare 

anterius (TFa) aangedaan, soms in combinatie 

met andere lateraal gelegen ligamenten. (NHG.

org, 2013) De oorsprong van de distorsie van het 

TFa ligt in een exoroterende beweging van het 

onderbeen. Door deze beweging roteert eerst de 

tibia en daarna de fibula ten opzichte van de talus 

en calcaneus. Zo komt het ligament op spanning 

te staan. (Riezebos C. & Lageberg A., 1998) 

Het inversietrauma treedt in de meeste gevallen 

op na een foute landing waarbij de voet omklapt, 

bij snelle (kap)bewegingen of bij struikelen. 

Vandaar ook de engelse benaming ‘ankle roll’, 

waarbij een component van plaintairflexie 

aanwezig is en de werkarm van grond-

contactkrachten wordt vergroot. 

De vormeigenschappen van de tibia en fibula, 

alsmede die van de talus (trapezium), zorgen er 

bovendien voor dat een plantair geflecteerde voet 

verder uit de Tibia-Fibula vork kan draaien en het 

TFa extra onder spanning komt te staan. (Barnet 

C. & Napier J., 1952) (Fong D. et al., 2010). 

Een inversietrauma van de enkel kan leiden tot:

• Een distorsie/oprekking. (Graad I, Figuur 2)

• Een enkelvoudige ruptuur. (Graad II, Figuur 3)

• Een meervoudige ruptuur van het laterale 

kapselbandapparaat. (Graad III, Figuur 4)

Het gemiddelde werkverzuim bij patiënten 

met een functioneel behandelde ruptuur is 2,5 

weken; pas na zes weken heeft 90 procent van de 

patiënten het werk hervat. 

Van de patiënten die sporten, heeft 60 tot 90 

procent pas na 12 weken het sporten hervat op 

hetzelfde niveau als voor het trauma. Een groot 

deel van de patiënten met acuut enkelletsel 

behoudt bovendien restklachten. (Koninklijk 

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 2006) 

HET INVERSIETRAUMA

Figuur 2. Inversietrauma graad I Figuur 3. Inversietrauma graad II Figuur 4. Inversietrauma graad III



BRACES & TAPE
Sporters gebruiken momenteel conventionele 

braces of tape om verzwikken te voorkomen. 

De voorkeur voor braces of tape verschilt 

per persoon en per sport. Ondanks dat beide 

vormen van bescherming het verzwikken 

voorkomen zijn een aantal beperkingen 

geïdentificeerd. Dit is meegenomen bij 

de ontwikkeling van de EXO-L Enkelband. 

(Stichting Consument & Veiligheid, 2014)

Brace
Er is veel onderzoek gedaan naar het functioneren 

en de effectiviteit van diverse typen braces. Tot 

op heden is daarin echter niet aangetoond dat 

één bepaald type brace de voorkeur geniet. Wel 

is duidelijk dat het gebruik van een degelijk extern 

beschermingsmiddel het ricico voor blessures kan 

verminderen.

Er bestaan honderden braces die qua functie veel 

van elkaar kunnen verschillen. Elke brace kent 

voor- en nadelen, bijvoorbeeld wat betreft de 

pasvorm en het draagcomfort. Hoe meer rigide 

de brace, des te minder het draagcomfort en des 

te groter de mechanische beperking. (Barnet C. 

& Napier J., 1952) (Gross M.T. & Liu H.Y., 2003) 

(Dizon J.M.R. & Reyes, J.J.B. 2010)

De beperkingen van een brace

• De aanschaf van de juiste brace vereist 

deskundig advies door het enorme aanbod. 

• Er is een grote verscheidenheid aan 

pasvormen en maten, maar het blijft een kant-

en-klaar product, dat zelden precies aansluit 

op de enkel en voet. 

• Neemt extra ruimte in de schoen in. 

• Beperkt vaak de bewegingsvrijheid. 

Tape
Tape heeft eveneens als doel enkelverzwikkingen 

te voorkomen, zowel voor sporters zonder 

blessure als voor sporters met chronisch 

enkelletsel. 

De functie van tape is tweeledig: als eerste heeft 

tape een mechanische ofwel stabiliserende 

werking doordat het de bewegingsmogelijkheid 

in de gewenste richting beperkt. De tweede 

functie van tape betreft de beïnvloeding van 

de musculaire activiteit rondom het gewricht 

door middel van proprioceptieve reflexen. 

Uit onderzoek is echter gebleken dat de 

ondersteuning die tape biedt maar van korte duur 

is, omdat de tape snel uitrekt. (Wees, van der 

Ph. J. et al, 2006)

De beperkingen van tape

• Kans op huidirritatie/allergie door kleefstof.

• Kan alleen worden aangebracht na instructie 

of door een professional.

• 20% tot 40% verlies aan stabiliteit binnen 

relatief korte tijd.

• Relatief duur bij frequent gebruik.

• Mag meestal niet nat worden.

• Scheren van de enkels vereist.



EXO-L
Bij de ontwikkeling van de EXO-L® Enkelband is 

gezocht naar een oplossing die zoveel mogelijk 

de enkel ondersteunt, maar ook een optimaal 

gevoel van vrijheid geeft (Figuur 5). De EXO-L 

is geen brace en geen tape, maar een externe 

enkelband die slim gebruik maakt van de 

anatomie en de natuurlijke beweging van de 

enkel.

Het ontwikkelen van sterke enkels, maar ook 

alertheid en ervaring met het maken van de juiste 

bewegingen is cruciaal. Daarom wordt een sporter 

in eerste instantie adequate training aangeraden. 

De externe enkelband zal de sporter het gevoel 

van vrijheid bieden dat training en sporten zonder 

restricties mogelijk maakt. Bovendien zorgt de 

preventieve werking van de EXO-L Enkelband voor 

meer zekerheid tijdens het sporten.

Het oprekken van het lig. talofibulare anterius 

(TFa) is de meest voorkomende aandoening bij 

het inversietrauma. De EXO-L Enkelband spant 

een extern ligament (een sterk koord) langs de 

buitenzijde van de enkel. Het koord komt strak te 

staan bij het verzwikken, waardoor de werking van 

het ligament wordt ondersteund. De beweging 

wordt daarmee op een natuurlijke manier geremd 

wanneer verzwikken dreigt. (Fleuren, M., 2011)

Doordat de EXO-L persoonlijk wordt aangemeten 

met een 3D-scan en 3D-printen is het altijd 

een perfect passend verlengstuk van het eigen 

lichaam. Het koord van de EXO-L Enkelband wordt 

verbonden met een speciale bevestiging (patch) 

die op de zijkant van de schoen wordt vastgezet 

(Figuur 6).

De voordelen van EXO-L:

• Beperkt alleen de verzwikbeweging. 

• Past altijd perfect

• Neemt geen extra ruimte in de schoen in.

• Aantrekken en afstellen is snel en gemakkelijk.

Figuur 5. Sportief vs. beschermend Figuur 6. Positionering en verbinding met schoen



3D-scan & 3D-print 

Voor het aanmeten van de EXO-L Enkelband 

wordt gebruik gemaakt van een 3D-scan. Deze 

scan is de basis van een perfecte pasvorm. Figuur 

8 illustreert dit proces.

Met een innovatieve 3D-printtechniek wordt de 

EXO-L Enkelband aangepast op de enkelvorm van 

de gebruiker. Hij/zij kan vervolgens zelf bepalen 

hoe de EXO-L er uit komt te zien. Zo kan de kleur 

worden aangepast en kan de EXO-L worden 

voorzien van een gravure.

De schoenen van een gebruiker worden tijdens 

het proces tevens aangepast voor gebruik met 

EXO-L Enkelband.

Kijk op www.exo-l.com voor meer informatie.
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3D-Scan

Customize 

& 3D-print

Perfect fit!

De EXO-L in gebruik
Bij gebruik van de EXO-L Enkelband kan de 

gebruiker zijn schoen gewoon op de normale 

manier aantrekken. 

De EXO-L wordt daarna boven de malleoli 

gepositioneerd, zoals te zien is in Figuur 7. Het 

koord wordt vervolgens verbonden met de 

schoen, en kan op de gewenste spanning worden 

afgesteld. De gebruiker is snel klaar om te gaan 

sporten en kan bovendien het koord gemakkelijk 

verstellen.

De sporter behoudt met de EXO-L Enkelband zijn 

normale bewegingsvrijheid. Pas wanneer de enkel 

dreigt te verzwikken tijdens een inversiebeweging, 

komt het koord van de EXO-L op spanning te 

staan en wordt de verzwikbeweging effectief 

geremd.

Doe de EXO-L om je enkel.

Voorkom verzwikkingen.

Bevestig het koord.

Behoud flexibiliteit.

Figuur 7. Bevestiging en bewegingsvrijheid van de EXO-L 

Figuur 8. EXO-L aanmeet proces.



Wij hopen dat u na het lezen van dit document 

enthousiast bent over de EXO-L Enkelband en dat 

alle mogelijkheden van ons product duidelijk zijn. 

Meer informatie over de werking van het product, 

ervaringen van gebruikers en resultaten van 

medisch onderzoek zijn te zien op onze website. 

Geïnteresseerden kunnen daar tevens vinden hoe 

de externe enkelband direct besteld kan worden 

en waar een 3D-scan kan worden gemaakt.

Als (para)medicus ziet u waarschijnlijk regelmatig 

patiënten met enkelklachten. Als u op meer 

dan incidentele wijze met EXO-L wenst samen 

te werken zijn er verschillende mogelijkheden 

om dit te realiseren.  Stuur ons vrijblijvend een 

informatieaanvraag en wij nemen zo snel mogelijk 

contact met u op. 

         +31 (0)15 744 0155

         info@exo-l.com

           Molengraaffsingel 12, 2629 JD Delft

           www.exo-l.com
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