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Dans: kunst en topsport met specifieke letsels
Boni Rietveld en Albert van de Wiel
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Professionele theaterdans stelt hoge en specifieke fysieke eisen en is te vergelijken met topsport.
Dansblessures berusten vaak op techniekfouten door compensatie van lichamelijke beperkingen.
Inzicht in deze beperkingen en vakkundig lesgeven kunnen veel leed voorkomen.
Dansblessures betreffen meestal de onderste extremiteiten, vooral enkels en knieën.
Dansblessures vereisen bij hulpverleners kennis van de danstechniek en respect voor de passie van de danser.
Vrijwel nooit hoeft het advies te worden gegeven met dansen te stoppen.
Wetenschappelijk, prospectief dansgeneeskundig onderzoek is gewenst.
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Dans stelt hoge artistieke, atletische en acrobatische,
fysieke eisen. Kunstzinnige topprestaties worden geleverd voor het kritische oog van publiek en media.
Nederland kent circa 7000 beroepsdansers, inclusief
dansdocenten en vakstudenten.1
Bij dans zijn, net als bij topsport, maximale propriocepsis en coördinatie gewenst. Dans en sport verschillen
echter van elkaar in de lengte van het seizoen en de
leefwijze van de beoefenaars. Sporters werken vaak
naar enkele toernooien toe en hebben een uitgekiend
trainings- en herstelschema; dansers daarentegen pieken een heel seizoen lang meerdere avonden per week,
vaak op slechte dansvloeren, zonder schokdempend
schoeisel, met onregelmatige werk- en rusttijden.2 Voor
een voetballer is 1 à 2 wedstrijden per week de norm,
voor een musicaldanseres 8 shows per week. Bij dans is
de prestatie bovendien een manier van expressie: het
moet eruitzien alsof het geen enkele moeite kost. Bij
sport gáát het om de prestatie, en dat mag gezien worden. Met uitzondering van concoursen, audities en
televisieshows ontbreekt het competitie-element bij
dans: sporters willen winnen, terwijl dansers juist streven naar gelijkspel.
Er is in medisch opzicht een overeenkomst tussen dans
en sport: beide activiteiten kunnen leiden tot blessures.
Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat 75-95% van de
klassieke en moderne professionele dansers 1 of meer
blessures per jaar heeft.3-6 Dit artikel behandelt letsels
van het steun- en bewegingsapparaat van dansers in de
theaterdans (klassiek ballet, jazzdans, moderne theaterdans, show- of musicaldans en volksdans). Hiermee
willen wij een breder medisch publiek informeren over
dans en haar specifieke eisen en blessures. Overigens
komen niet alle genoemde blessures exclusief bij dansers voor. Algemenere aspecten, zoals de belangrijke
psychologische kant, blijven buiten beschouwing.
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Dansgeneeskunde

Dansgeneeskunde, de zorg voor geblesseerde dansers, is
een jong aandachtsgebied; vandaar dat met gebruikelijke
zoekstrategieën weinig verwijzingen te vinden zijn. De
2 belangrijkste internationale wetenschappelijke tijdschriften, Medical Problems of Performing Artists en het
Journal for Dance Medicine and Science, zijn pas recent
in Medline opgenomen. Medische kennis op dit gebied
is vaak gebaseerd op persoonlijke ervaring, communicatie bij congressen – bijvoorbeeld van de International
Association for Dance Medicine and Science –, casusbeschrijvingen en kleine retrospectieve onderzoeken.
Dansjargon

Een beroepsdanser of dansstudent volgt elke ochtend,
6 dagen per week, een anderhalf uur durende balletles,
waarin wordt gewerkt aan techniek, flexibiliteit, balans,
kracht en uithoudingsvermogen. De les begint met een
rustige warming-up en rekoefeningen aan de ‘barre’, de
dubbele stang aan de muur in de balletzaal, gevolgd
door oefeningen ‘in het midden’ voor balans, hoog houden van de benen en posities, zoals de arabesque (figuur
1). Ten slotte volgen sprongencombinaties diagonaal
door de balletzaal: het ‘grand allegro’. Dagelijks zijn er
middagrepetities en avondvoorstellingen.
Hypermobiliteit is bij dans een voordeel, mits goed
gecontroleerd en gecoördineerd. Stabilisering van de
romp, het ‘centrum’ (‘core-stability’), is belangrijk. Bij

‘demi-plié’ (figuur 2a) is maximale dorsoflexie in de
enkel vereist, bij ‘relevé’ (figuur 2b) en bij ‘spitzen’ maximale plantairflexie. Bij ‘grand-plié’ en ‘relevé’ is 90°
dorsoflexie nodig van het eerste metatarsofalangeale
gewricht (MTP-gewricht), het basisgewricht van de hallux.

Oorzaken van blessures bij dansers
Veel dansblessures ontstaan door fouten in de – klassieke – ballettechniek, de basis van vrijwel elke dans
opleiding. Deze techniekfouten ontstaan vaak door het
compenseren van fysieke beperkingen.7 Niet elke danser
kan voldoende exoroteren in de heupen om met de voeten maximaal, liefst 180°, uitgedraaid te staan. Om dat
dan toch te bereiken worden, vaak onbewust, compensatiemechanismen toegepast: de lumbale wervelkolom
wordt gehyperlordoseerd, de knieën komen onder exotorsiespanning te staan en de voeten hyperproneren (dit
heet ‘inrollen’). Deze compensatiemechanismen leiden
door onwetendheid tot verkeerde techniek en blessures.
De dansdocent is dus de belangrijkste schakel bij de
preventie van dansblessures.
Dansblessures betreffen meestal de onderste extremiteit
(tabel).8 Hoewel dansers een hoge pijndrempel hebben,
zullen ze door de hoge fysieke eisen een blessure in een
vroeg stadium opmerken, vaak voordat beeldvormende
diagnostiek en emg afwijkingen tonen. Een zorgvuldige
anamnese en gedegen lichamelijk onderzoek – met kennis van dans- en balletzaken – moeten uitkomst bieden.

Algemene richtlijnen bij blessures

FIGUUR 1  Arabesque, een balletoefening die deel uitmaakt van de dagelijkse
oefeningen voor professionele dansers. Op de achtergrond is de ‘barre’ (stang
aan de muur) zichtbaar (danseres: Natasja Lucassen, Het Nationale Ballet).
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Dansers zijn zeer gemotiveerd om te dansen, maar ook
om te genezen. Omdat ze een uitstekend lichaamsgevoel
hebben, is een uitgebreide uitleg goed besteed. De eerste
vraag van geblesseerde dansers is wanneer ze weer
mogen dansen. Geef nooit het advies om helemaal te
stoppen met dansen, maar adviseer om relatieve rust te
nemen, waarbij het geblesseerde lichaamsdeel wordt
ontzien. Een gericht oefenschema is daarbij nuttig.7 Tijdens de genezing wordt het lichaam in optimale conditie
gehouden met grondoefeningen (‘floor-barre’) of oefeningen in het water (‘pool-barre’). Ontstekingsremmers,
zoals NSAID’s, hebben het nadeel dat pijn wordt gemaskeerd, waardoor de danser geneigd zal zijn te forceren.
Soms zijn injecties met bupivacaïne geïndiceerd, al dan
niet gecombineerd met methylprednisolon; slechts zelden is er een reden tot opereren.
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Specifieke letsels
Rug

Rugklachten bij dansers betreffen vaak aspecifieke lumbago die adequaat behandeld kan worden in de eerste
lijn. Bij blijvende rugklachten moeten de volgende specifieke afwijkingen worden uitgesloten:
Spondylolysis is een stressfractuur van de wervelboog
die pijn geeft bij geroteerde lordosering, zoals bij arabes
que. Als CT en een botscan met 99mTc (technetium) de
diagnose bevestigen en laten zien dat de afwijking recent
is ontstaan, is behandeling met een korset geïndiceerd. In
chronische gevallen bestaat de behandeling uit ‘relatieve’
rust en gerichte training van de rompmusculatuur (‘core
stability’).
Spondylolisthesis is het naar voren afglijden van een
wervellichaam op het niveau van een spondylolysis. In
lichte vorm kan dit gecompenseerd worden door een
goed spierkorset. De afwijking vormt dan, ondanks recidiverende lumbago, geen beletsel voor een professionele
danscarrière.
Piriformissyndroom Hierbij treedt vaak uitstralende
pijn in bil en/of been op. Bij dansers met een beperkte
heupuitdraai kan de N. ischiadicus afgekneld worden

a

lichaamsdeel

aantal blessures* (%)

schouder
rug
heup
knie
enkel
voet
restgroep

20
84
57
145
160
92
29

(3,4)
(14,3)
(9,7)
(24,7)
(27,3)
(15,7)
(4,9)

totaal

587

(100)
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TABEL Verdeling naar lichaamsdeel van blessures bij professionele
dansers

*Blessures bij 345 opeenvolgende geblesseerde dansers die waren verwezen
naar het Medisch Centrum voor Dansers en Musici in MC Haaglanden, Den Haag.

door de hypertone spierbuik van de M. piriformis, een
van de exorotatoren van de heup. Soms toont MRI een
variatie in het verloop van die zenuw. De diagnose wordt
gesteld door specifieke stretch- en weerstandtesten,
lokale drukpijn in de bil, alsmede uitsluiting van een
radiculair syndroom. De behandeling is in beginsel con-

b

FIGUUR 2  Voethoudingen bij dansers. (a) ‘Demi-plié’ is een houding die maximale dorsoflexie in de enkel vereist. (b) ‘Relevé’ is een houding met maximale
plantairflexie van de enkel en 90° dorsoflexie van het eerste metatarsofalangeale gewricht.
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servatief en bestaat uit uitleg, het advies om minder uit te
draaien, specifieke rekoefeningen, diepe massages en
stressregulering.
‘Kissing spines’ De processus spinosi raken elkaar bij
hyperlordosering, zoals voorkomt bij een insufficiënte
heupuitdraaitechniek. Preventie en therapie bestaan uit
delordoserende oefeningen.
Heup

Aangezien de heup de bron is van veel dansblessures,
dienen bij elke danser-patiënt de heuprotaties gemeten te
worden (figuur 3). Een krappe of asymmetrische uitdraai
is een risicofactor. De therapie van vrijwel alle heupklachten is uitleg, relatieve rust (vermijden van de pijnlijke beweging of positie), het uitdraaien beperken, indien
mogelijk massage, versterking van het ‘centrum’ (rompmusculatuur), gerichte spierversterking en stretchen.
Slechts zelden is er een indicatie voor operatie. Blessures
van de heup zelf komen niet vaak voor. Wij noemen
hierna de meest frequente.
Enthesopathie van de M. sartorius De M. sartorius is in uitgedraaide positie - een belangrijke heupflexor en
raakt, zeker bij jonge dansers in de groei, gemakkelijk
overbelast. Enthesopathie (insertie-tendinopathie) is dan
het gevolg. Bij onderzoek is er typische pijn bij het heffen
van het uitgedraaide been, terwijl ingedraaid heffen pijnvrij is. De origo aan de spina iliaca anterior superior is
drukpijnlijk.
‘Snapping hip’ Dit treedt ook vaak op bij dansers in de
groei en is in principe onschuldig. We onderscheiden 2
types, lateraal en anterieur. Bij het laterale type verspringt
de tractus iliotibialis over de trochanter major; de danser
is meestal pijnvrij en geruststelling volstaat. Bij het anterieure type verspringt de psoaspees over de voorzijde van

het heupkapsel. Als dit pijnlijk is, is er sprake van tendinitis of bursitis. De pijn treedt op bij zijdelings (‘à la
seconde’) heffen van het been. De heupflexiekracht is
vaak verminderd en er is lokale drukpijn op de voorzijde
van het heupgewricht.
Femoro-acetabulair impingement (FAI) Als een danser
zich presenteert met anterieure heuppijn moeten anamnese en specifieke provocatietesten duidelijkheid geven.
Bij tendomyogene klachten zijn vooral actieve weerstandstesten pijnlijk, bij FAI vooral passieve flexie van de
heup of hoge ‘kicks’ (schopbewegingen). Bij blijvende
ernstige klachten en geobjectiveerde FAI of afwijkingen
van het labrum acetabuli is artroscopische chirurgie van
de heup bij dansers geïndiceerd. Ervaring leert dat de
revalidatie hierna meer dan een jaar kan duren. Een
goede uitleg met realistische verwachtingen is dan essentieel. De prognose hiervan op langere termijn is nog
onduidelijk.
Coxartrose komt bij dansers niet vaker voor dan in de
algemene populatie.9 Opvallend is wel dat door de veelvuldige eenzijdige belasting, waarbij het linker been het
standbeen is, coxartrose vaker links optreedt.10
Knie

De knie is na de enkel het meest geblesseerde gewricht bij
dansers, door de torsiekrachten bij compenseren in de
uitgedraaide positie. Dit geeft ‘rotatoir malalignment’
van het patellofemorale gewricht en spanning op de
mediale structuren. Het gevolg hiervan zijn patellofemorale klachten en patellaluxatie naar lateraal. Naast de
gangbare behandeling moet aan dansers het belang van
een zorgvuldige uitdraaitechniek worden uitgelegd. Als
de patellaluxatie in de acute fase adequaat wordt geïmmobiliseerd, is dansen daarna weer goed mogelijk, mits
geleidelijk opgebouwd en met correcte placering.
Meniscusletsels en kruisbandletsels worden conform de
algemene orthopedische richtlijnen artroscopisch
behandeld.
Enkel

FIGUUR 3  Meting van exorotatie in de heup (‘uitdraai’) bij een danser.
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De enkel raakt vaak geblesseerd door de voetstanden die
bij dans vereist zijn: extreme plantairflexie (relevé, spitzen) en dorsoflexie (demi-plié, landingen), vaak met
hyperpronatie (‘inrollen’) door het ‘grijpen’ van de vloer;
dit laatste gebeurt bij het compenseren van een krappe
heupuitdraai.
De dansershiel betreft een posterieur impingementsyndroom met pijn bij plantairflexie door inklemming van
weke delen (kapsel, synovia) of bot. Roterende passieve
maximale plantairflexie provoceert de klachten. Op een
röntgenfoto van de voet in relevé-houding kan een benig
impediment door een vergrote processus posterior tali of
een os trigonum goed worden beoordeeld (figuur 4). Een
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Voet

Niet elke voetvorm is geschikt voor dans. Het beste is een
voet met gelijke lengte van de 1e en 2e straal.

Bij een Griekse voetvorm, waarin de 2e straal langer is
dan de 1e, ontstaan vaak metatarsalgie – door overbelasting van het 2e middenvoetsbeentje – en balansproblemen op relevé. Een simpele oplossing is een inlegzool
met uitsparing.
Hallux valgus hangt samen met familiaire predispositie, maar wordt bij dans verergerd door forceren van de
uitdraai. Hyperpronatie van de voet geeft valgusstress
op de hallux. De vuistregel is om een hallux valgus niet
te opereren bij een actieve danser, in verband met het
risico van een iatrogene hallux rigidus, waardoor relevé
niet meer mogelijk is.
Juveniele hallux rigidus Hallus rigidus is dorsoflexieverlies van de hallux, met een pijnlijk en beperkt relevé,
dat kan optreden bij jonge dansers, vaak nog in de groei.
Soms is er een trauma in de anamnese. Er is geen artrose.
Als de danser tot voldoende plantairflexie in het MTPI-gewricht in staat is, is een extenderende osteotomie
van de basisfalanx mogelijk.
Degeneratieve hallux rigidus is een pijnlijk dorsoflexieverlies van de hallux bij oudere dansers door
artrose van MTP-gewricht I of ‘abutment’ (aanstoting)
tegen dorsale osteofyten op het caput van os metatarsale I. Conservatieve therapie met een afwikkelbalk in
de balletschoen werkt niet; bovendien dansen veel
moderne dansers op blote voeten. Artrodese, endoprothese of zogenoemde debasering (resectie van het proximale gewrichtsvlak van de grondfalanx) zijn bij dansers

os trigonum

talus

FIGUUR 4  Röntgenfoto van een voet in relevé-stand. Achter de talus is een os trigonum zichtbaar. Dit kan een inklemming veroorzaken van het os trigonum tussen
de achterzijde van de distale tibia (malleolus tertius) en calcaneus.
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os trigonum, dat zich achter de talus bevindt, is bij 7,7%
van de bevolking aanwezig (tweemaal zo vaak enkelzijdig
als dubbelzijdig).11 Therapie is afhankelijk van de leeftijd
en dansachtergrond en bestaat uit rust, injectie of operatieve verwijdering.
Danserstendinitis is de meest frequente enkelklacht bij
dansers. Het betreft een tendovaginitis van de M. flexor
hallucis longus (FHL). De FHL stabiliseert de mediale
voet in plantairflexie en levert afzetkracht bij sprongen.
Bij een vergrote processus posterior tali of een os trigonum is er minder ruimte voor de direct mediaal daarvan
verlopende FHL. De danser presenteert zich meestal met
pijn in de achillespees. Bij onderzoek is er drukpijn over
de peesschede van de FHL. Als correctie van de sprongtechniek, gerichte stretchadviezen en steunzolen niet
helpen,12 volgt operatieve klieving van de FHL-peesschede.
De voetballersenkel of anterieur impingement komt ook
bij dansers voor, vooral bij dansers met holvoeten. Door
recidiverende microtraumata vormen zich intra-articulair, aan de voorzijde van de enkel, osteofyten. Dorsoflexie
is beperkt en pijnlijk bij het landen na een sprong. Soms
helpt een hakverhoging, maar vaak is artroscopische nettoyage geïndiceerd.

▼ Leerpunten ▼
K L I NI SCH E PR AK TI JK

• Professioneel dansen is vergelijkbaar met topsport.
• De meeste blessures bij dansen zijn het gevolg van
techniekfouten, die voorvloeien uit het willen compenseren van
lichamelijke onvolkomenheden en fysieke beperkingen.
• Voor een adequate begeleiding van dansers met een blessure is
kennis van de danstechnieken en -oefeningen onontbeerlijk.
• Artsen moeten zich bij het begeleiden van dansers met een
blessure bewust zijn van de betekenis die het dansen voor de
betrokkene heeft.

ongewenst, maar een rigoureuze, operatieve verwijdering van de botwoekeringen op het MTP-I-gewricht
(cheilectomie volgens Mann) is een verrassend dankbare ingreep.13,14
Zeldzame, maar voor dansers zeer relevante voetaandoeningen, die een pijnlijk en beperkt relevé geven, zijn:
os tibiale externum, osteonecrose van het caput metatarsale II of III (ziekte van Freiberg),15 tarsale coalitie en
osteonecrose van de ossa sesamoidea. Deze blijven hier
buiten beschouwing.

niet altijd te voorkomen. Het betreft deels gebruikelijke
orthopedische blessures, deels specifieke dansblessures.
In beide gevallen geldt dat de behandeling tekortschiet
als onvoldoende rekening wordt gehouden met de specifieke motivatie en toewijding van de danser of met de
specifieke belasting van een danserslichaam. Kennis van
de danstechniek en -terminologie is essentieel voor elke
hulpverlener om een danser naar tevredenheid te kunnen behandelen en het voor een therapeutische relatie
vereiste vertrouwen te winnen. Het geven van goede,
eerlijke uitleg met reële verwachtingen en respect voor
de passie van de danser staan daarbij centraal. Voor uitwisseling van deze kennis en ervaring biedt de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek-Geneeskunde
(www.nvdmg.org) een goed platform.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 november 2011
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> Meer op www.ntvg.nl/klinischepraktijk
●

Tot besluit
Hoewel preventie door het aanleren van een goede basistechniek de voorkeur geniet, zijn blessures bij dansers

Literatuur
1

Rietveld ABM. Dans en muziekletsels. In: Verhaar JAN, Van Mourik JBA

8

2

Felter AE. Rietveld A.B.M. Relation between dance floors and dance

9

Bowling A. Injuries to dancers: prevalence, treatment, and perceptions of

10

Bronner S, Ojofeitimi S, Rose D. Injuries in a modern dance company:

11
12

Am J Sports Med. 2003;31:365-373.

13

1979;(142):57-63.

Nilsson C, Leanderson J, Wykman A, et al. The injury panorama in a
Swedish professional ballet company. Knee Surg Sports Traumatol

14

Rietveld ABM, van den Haak WL. Mann cheilectomy for painful, limited
relevé due to hallux rigidus. Med Probl Perform Art. 2009;24:195.

Arthrosc. 2001;9:242-246.
7

Mann RA, Coughlin MJ, DuVries HL. Hallux rigidus: a review of the
literature and a method of treatment. Clin Orthop Relat Res.

370.
6

Nowacki RME, Air ME, Rietveld ABM. Use and effectiveness of orthotics
in hyperpronated dancers. J Dance Med Sci. (in druk).

Byhring S, Bo K. Musculoskeletal injuries in the Norwegian National
Ballet: a prospective cohort study. Scand J Med Sci Sports. 2002;12:365-

Grant JCB. Method of Anatomy (6e ed). Philadelphia: Williams &
Wilkins; 1958. p.504.

effect of comprehensive management on injury incidence and time loss.
5

Rietveld ABM, Buyls IRAE. Total hip replacement in dancers. Med Probl
Perform Art. 2007;22:123-4.

causes. BMJ. 1989;298:731-734.
4

van Dijk CN, Lim LS, Poortman A, Strubbe EH, Marti RK. Degenerative
joint disease in female ballet dancers. Am J Sports Med. 1995;23:295-300.

injuries. Med Probl Perform Art. 2009;24:47-8.
3

Rietveld ABM. Dance-injuries in the older dancer: comparison with
younger dancers. J Dance Med Sci. 2000;4:16-9.

(red). Orthopedie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008.

Air ME, Rietveld ABM. Dance-specific, graded rehabilitation: advice,
principles, and schedule for the general practitioner. Med Probl Perform

15

Air ME, Rietveld ABM. Freiberg's disease as a rare cause of limited and
painful relevé in dancers. J Dance Med Sci. 2010;14:32-6.

Art. 2008;23:114-9.

6

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A4283

