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PREVENTIE EN EERSTE HULP BIJ HET DANSEN

Dansersknieën, springschenen,
zweepslagen en andere blessures
Marlies Juffermans, dans docente

Op welk niveau je dans ook beoefent,
blessures liggen altijd op de loer. Ik heb
gemerkt dat daar in de danswereld
onvoldoende bij wordt stilgestaan en
maar weinig dansdocenten over parate
EHBO-kennis beschikken.
Een goede warming-up ontbreekt niet
zelden. Het komt ook wel eens voor dat
cursisten een kwartier later in de les
komen, want "waar zijn al die oefeningen
nu voor nodig, ik kom toch om te
dansen". En wie kent niet de zweem van
romantiek rond de grote balletdansers
die "dansen tot ze er bij neervallen..."
In dit artikel wil ik aangeven wat de
meest voorkomende blessures zijn bij
dans en wat je eraan kunt doen. Ook zal
ik ingaan op het voorkomen van
blessures, hetgeen niet alleen een taak is
van de dansdocent, maar evenzeer van
een ieder die het dansen beoefent.

De kern van dit voorbeeld: leer je lichaam
kennen en accepteer de beperkingen. Het
kan een hoop ellende besparen. Forceren
van pezen, spieren of gewrichten kan namelijk leiden tot acute, dan wel chronische blessures.
Eerste teken
Het eerste teken van een opkomende blessure is (lichte) pijn als een bepaalde pees of
spier aangesproken wordt, de zogenoemde
"startpijn". De pijn verdwijnt doorgaans tijdens de activiteit. Er is nog niets ernstigs
aan de hand. Wel moet u extra attent zijn op
een goede warming-up.
Ernstiger wordt het als de pijn blijft en er een
stijf gevoel optreedt, gepaard gaande met
lichte zwelling. U kunt nog zelf ingrijpen

Leer je lichaam kennen
Dansen doe je met je hele lichaam. Bepaalde
lichaamsdelen worden echter zwaarder
belast dan andere. Het zwaarst belast worden de voeten, enkels en benen,
ledereen is anders gebouwd, de lengte van
de pezen en spieren verschillen per persoon.
Spieren kun je door opwarming verlengen,
waardoor je grotere bewegingen kunt
maken. Pezen zijn echter nauwelijks te verlengen.
Een simpel proefje. Zet vijf mensen op een
rij en vraag ze zo diep mogelijk door hun
knieën te buigen. De voeten moeten plat op
de grond blijven staan. U zult verschillen
zien: de één komt beduidend dieper dan de
ander. Dit heeft te maken met de lengte van
de achillespees, de pees aan de achterkant
van de voet. Hoe langer de pezen, hoe dieper je komt. Aan korte pezen is weinig te veranderen; alleen zeer regelmatige, dagelijkse
training kan ze iets doen verlengen.
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