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ven) spelen en niet uitvallen met
deze blessure.9-11 Ongeveer 70%
van de voetballers kampt gedurende het seizoen met klachten
in de liesregio, wat zou kunnen
leiden tot verminderde prestatie
en/of sportverzuim.10,12
In 2015 werd een consensus
statement over liespijn bij sporters gepubliceerd, waarin geconcludeerd werd dat de kwaliteit
van wetenschappelijk onderzoek
op dit gebied laag is.13 Omdat
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(PROMs) om de ervaren mate
van heup- en liesgerelateerde
problemen te kwantificeren.14
Dit onderzoek richt zich op liesInleiding
klachten bij profvoetballers in Nederland, waarbij naast de
Een liesblessure is een veelvoorkomende sportblessure, met veelgebruikte time-loss blessureclassificatie (= blessure met
name bij voetballers.1 In het algemeen is ongeveer 1 op de 8 uitval) ook een PROM wordt gebruikt om de mate van heup- en
voetbalblessures bij mannen een liesblessure (12,8%).2 Bij liesklachten (ook non-time-loss) in kaart te brengen. Het onmannelijke profvoetballers ligt de prevalentie van liesblessu- derzoek heeft een hoofd- (1) en subdoelstelling (2):
res tussen 10 en 20% en de blessure-incidentie varieert van 1. Inzicht krijgen in de omvang van liesklachten en –blessures
0,2 tot 2,7 blessures per 1.000 voetbaluren.2-8 Deze cijfers zijn bij professionele voetballers en bijbehorende kenmerken in
waarschijnlijk een onderschatting van de liesblessureproble- kaart brengen;
matiek, omdat veel voetballers met lies-/heupklachten (blij- 2. Een eerste aanzet om onderzoek te doen naar het herstelSamenvatting
Hoofddoel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de omvang en kenmerken van
liesklachten bij profvoetballers. Daarnaast werd het hersteltraject na een liesblessure
onderzocht. Tijdens seizoen 2015-2016 zijn 230 spelers van tien Betaald Voetbal Organisaties
(BVO’s) prospectief gevolgd. Aan het begin van het seizoen zijn hun basiskenmerken in
kaart gebracht. Gedurende het seizoen werden 24 ‘time-loss’ liesblessures geregistreerd.
De totale blessure-incidentie was 0,53 per 1.000 voetbaluren (95% BI: 0,35 – 0,78). Ruim
een kwart van de voetballers (n=53; 26,8%) rapporteerden heup- en liesklachten aan het
begin van het seizoen. Het herstel van een liesblessure varieerde van 1 dag tot meer dan
20 weken, met een mediaan van 15 dagen.
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traject na een liesblessure en de secundaire, preventieve
maatregelen om liesblessures te voorkomen.
Materiaal en methoden
Deelnemers
Voetballers van Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) uit het
Nederlandse profvoetbal (Eredivisie of Jupiler League) zijn gedurende seizoen 2015-2016 gevolgd. Inclusiecriteria waren: 1)
18 jaar of ouder; 2) Spelend in het eerste team; 3) De Nederlandse of Engelse taal machtig zijn. Voetballers die aan het
begin van het seizoen geblesseerd waren, tijdens het seizoen
zijn gestopt of naar een andere niet-deelnemende club zijn
overgestapt werden wel geïncludeerd in het onderzoek. Van
deze spelers zijn de gegevens gebruikt die verzameld werden
tijdens de periode dat ze bij de betreffende deelnemende club
speelden. Elk team had één contactpersoon, meestal de fysiotherapeut van het team, die verantwoordelijk was voor de
dataverzameling en die tevens het contact onderhield met de
hoofdonderzoeker (AvB). Alle deelnemers werden bij aanvang
van de studie geïnformeerd over het onderzoek en tekenden
vervolgens een toestemmingsformulier. Het onderzoeksprotocol werd voorgelegd aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Academisch Centrum Amsterdam (AMC) en niet
WMO-plichtig bevonden (WS15_086 #15.0100).
Dataverzameling
De baselinemeting vond plaats voorafgaand aan de start van
de competitie (juni/juli 2015) en bestond uit de afname van
twee vragenlijsten (een intakeformulier en de Hip and Groin
Outcome Score (HAGOS15)). Het intakeformulier bevatte vragen over leeftijd, lengte, gewicht en jaren ervaring als profvoetballer. Bovendien is gevraagd naar langdurige blessures
(time-loss >1 week) in het voorgaande jaar. HAGOS is een
PROM voor personen met heup-/liesklachten. De vragenlijst
bestaat uit 37 items, die worden gescoord op een 5-puntsschaal. De items zijn verdeeld in zes domeinen: pijn, symptomen, algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), sport,
fysieke activiteit, kwaliteit van leven. De domeinscores liggen
tussen 0 (extreme heup-/liesproblemen) en 100 (geen heup-/
liesproblemen). De HAGOS werd aangeboden in de Nederlandse taal en door de spelers online ingevuld, via het digitale platform QuestBack. Een Engelstalige HAGOS, of anderstalige vragenlijst beschikbaar via koos.nu, werd op papier
ingevuld.
Gedurende het voetbalseizoen werden de expositie, liesblessures en bijbehorende behandelingen prospectief geregistreerd door de contactpersoon van elke deelnemend team.
De individuele trainingsexpositie (aantal minuten besteed aan

training) werd na elke training geregistreerd middels een gestandaardiseerd Excel-formulier. Data over wedstrijdexpositie
werd geleverd door Gracenote (voorheen Infostrada Sports,
Nieuwegein). Alle nieuw opgelopen liesblessures werden geregistreerd volgens de time-loss definitie: “Liesklachten die
ontstaan zijn door een voetbalwedstrijd of –training, waardoor
een speler minimaal 1 dag niet volledig mee kan trainen op
regulier (team)niveau of niet in staat is een wedstrijd te spelen”.16 Het behandeltraject van geblesseerde voetballers werd
in kaart gebracht totdat de speler, volgens de (para)medische
staf, weer fit was. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen
“het moment dat een speler volledig inzetbaar is voor een reguliere teamtraining” (trainingsfit) en “het moment dat speler
volledig inzetbaar is voor een wedstrijd met het eigen team”
(wedstrijdfit). Middels het invullen van de zogenaamde blessure- en herstelformulieren werd aanvullende informatie over
alle liesblessures verzameld: blessurekarakteristieken (zoals
diagnose volgens Doha-agreement13, ontstaansmoment:
acuut/overbelasting/onbekend en duur), gegevens over de
behandeling (bijv. diagnostiek, type behandelaar en behandeling) en de consequenties van deze time-loss blessures (bijv.
verzuim, restklachten). Deze informatie kon via een Word-formulier of via QuestBack aangeleverd worden.
Statistische analyse
Baselinekarakteristieken worden gepresenteerd als gemiddelden ± standaarddeviatie (SD). Blessure-incidentie per 1.000
voetbaluren (I) is berekend volgens de formule I = (n/e), waarbij n het aantal liesblessures gedurende het seizoen is en e het
totaal aantal uren besteed aan voetbal. Vanwege de nietnormale verdeling zijn sportverzuim en de resultaten van de
HAGOS weergegeven middels mediaan met interkwartielafstand (IQR). Omdat de HAGOS uit zes domeinen bestaat met
aparte scores voorziet deze niet in één HAGOS-totaalscore.
Naast een somscore per domein is toch een totaalscore over
alle domeinen berekend, volgens een recent beschreven methode.9 Op basis van de IQR per domeinscore worden spelers
in 3 groepen verdeeld: spelers met de meeste heup- en liesklachten (IQR<25%), een middengroep (IQR 25-75%) en spelers
met geen/nauwelijks heup- en liesklachten (IQR>75%).9 Alle
analyses zijn uitgevoerd met Excel 2013 en SPSS 22.
Resultaten
Basisgegevens
Bij 10 BVO’s (8 Eredivisie, 2 Jupiler League) is de baselinemeting uitgevoerd. Van 230 voetballers waren gegevens
beschikbaar over de baselinemeting, expositie en blessures. Driekwart van hen heeft de Nederlandse nationaliteit
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(n=171). De overige basiskenmerken van de voetballers zijn
in tabel 1 weergegeven.
Uit het intakeformulier bleek dat 100 voetballers (44%) tijdens het vorig seizoen een langdurige blessure (>1 week)
hebben gehad. De top 5 geblesseerde lichaamsdelen waren: knie (26%), enkel (22%), hamstring (15%), lies (13%)
en voet/tenen (8%). Tijdens competitieseizoen 2015-2016
besteedden de voetballers gezamenlijk ruim 45.000 uren
aan voetbal (41.514 trainingsuren en 4.155 wedstrijduren).
De gemiddelden per speler zijn: 181,3 (± 83,6) trainingsuren (mediaan = 193,5) en 18,1 (± 17,9) wedstrijduren (mediaan = 13,3).
Liesblessures
Gedurende het seizoen zijn in totaal 24 time-loss liesblessures geregistreerd bij 20 spelers (8,7%). Drie voetballers
liepen een recidiverende blessure op (2 spelers ieder 2 blessures, 1 speler 3 blessures). De totale blessure-incidentie
van liesblessures was 0,53 (95% BI: 0,35 – 0,78) per 1.000
voetbaluren. Van de 14 acute liesblessures ontstonden er
Tabel 1. Karakteristieken van de voetballers (n=230) bij de
baselinemeting.

10-8 tot 24-8

Gemiddelde ± SD

Leeftijd (jaren)

23,5 ± 4,0

Lengte (m)

1,82 ± 0,7

Gewicht (kg)

77,7 ± 7,3

BMI (kg/m2)

23,4 ± 1,4

Dominant been:
links / rechts / tweebenig (%)

20 / 73 / 7

Voetbalervaring als prof (jaren)

5,3 ± 3,7

6 tijdens een training en 8 tijdens een wedstrijd. De incidentie van acute liesblessures tijdens trainingen was 0,14
(0,06 – 0,32) per 1.000 uur training en tijdens wedstrijden
1,93 (0,960 – 3,85) blessures per 1.000 uur wedstrijd.
De meeste blessures waren adductor-gerelateerd (58%),
gevolgd door os pubis-gerelateerd (25%), lieskanaal-gerelateerd (17%) en iliopsoas gerelateerd (4%). Bij 8% was er
een combinatie van entiteiten aanwezig. Acht procent van
de geregistreerde blessures werd als heup-gerelateerd geclassificeerd. Er werden verder geen andere liesaandoeningen gemeld. Bijna 1 op de 4 blessures ontstond door overbelasting, waarbij het ontstaansmoment geleidelijk
ontstond (n=9, 38%). Van één blessure was de definitieve
diagnose en het ontstaansmoment niet bekend.
Liesklachten
Uit de indeling op basis van de HAGOS-kwartielscores blijkt
dat de groep met de meeste lies- en heupklachten, en dus
een lage totaalscore, ruim een kwart van de voetballers
omvat (n=53; 27%). De middengroep bestaat uit 24 spelers
(12%). Meer dan 6 op de 10 voetballers (n=121; 61%) had
geen/weinig lies- en heupklachten, en dus een hoge totaalscore, aan het begin van het voetbalseizoen. Tien voetballers (5%) rapporteerden geen klachten (score 100). De resultaten van de ingevulde HAGOS zijn in tabel 2
weergegeven.
Behandeling liesblessures
Bij de behandeling van de liesblessures zijn diverse professionals betrokken: manueel therapeut (69%), fysiotherapeut (65%), clubarts/sportarts (25%), sportfysiotherapeut
(16%), sportverzorger/sportmasseur (14%), medisch speci-

Tabel 2. Domeinscores Hip and Groin Outcome Score (HAGOS) bij de baselinemeting.

Totale groep
n=198 *
Mediaan
(IQR 25–75%)

Subgroep 1
n=53
Mediaan
(IQR 25–75%)

Subgroep 2
n=24
Mediaan
(IQR 25–75%)

Pijn

96,3 (90,0–100)

85,0 (80,0–91,3)

95,0 (92,5–97,5)

97,5 (95,0–100)

Symptomen

85,7 (76,8–92,9)

75,0 (58,9–82,1)

75,0 (65,2–84,8)

89,3 (85,7–96,4)

ADL

100 (95,0–100)

90,0 (85,0–95,0)

100 (100–100)

100 (100–100)

Sport

96,9 (90,6–100)

84,4 (74,2–90,6)

95,3 (87,5–99,2)

100 (96,9–100)

Fysieke activiteit

100 (87,5–100)

87,5 (75,0–100)

100 (75,0–100)

100 (90,0–100)

Kwaliteit van leven

90,0 (75,0–100)

75,0 (60,0–85,0)

82,5 (70,0–95,0)

90,0 (75,0–100)

* Bij 1 team is HAGOS niet afgenomen.
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Subgroep 3
n=121
Mediaan
(IQR 25–75%)

alist (anders dan sportarts; 7%), spoedeisende hulp (SEH)
arts (1%). Ook de behandelingen na een liesblessure zijn
divers. Enkele voorbeelden daarvan zijn –naast oefentherapie– de toepassingen van dry-needling (22%),
ijs(compressie)/koeling/cryotherapie (21%), medicatie,
waaronder NSAID’s (17%), chirurgische ingreep (3%) en lokale injectie met onstekingsremmer (1%). Het duurde gemiddeld 27 dagen totdat een voetballer met een liesblessure weer trainingsfit was (mediaan = 12 dagen) en twee
dagen langer totdat hij ook weer wedstrijden kon spelen
(mediaan = 15 dagen). Het hersteltraject van de geblesseerden varieerde van 1 dag tot meer dan 20 weken. Meer
details over het sportverzuim zijn weergegeven in tabel 3.
Nadat de voetballers wedstrijdfit waren, rapporteerde een
derde van hen nog restklachten (33%). De betreffende restklachten waren pijn (86%), verminderde mobiliteit van de
heup (29%) en/of anders (29%).

Tabel 3. Sportverzuim vanwege een liesblessure.

Mediaan
(IQR 25-75%)
Dagen tot trainingsfit

12,0 (4,8–28,3)

Dagen tot wedstrijdfit

15,0 (6,5–31,0)

Gemiste teamtrainingen door blessure
Gemiste wedstrijden door blessure

7,5 (1,0–16,5)
2,0 (1,0–4,3)

Preventieve maatregelen
Om de kans op herhaling van een liesblessure te voorkomen werden, nadat de speler weer wedstrijdfit was, verschillende preventieve maatregelen genomen. Vaak werden specifieke oefeningen geadviseerd, vooral gericht op
spierversterking (76%), mobiliteit (71%), spierverlenging
(52%) en/of verbetering van coördinatie (48%). Ook werd
het gebruik van een lies(compressie)broek geadviseerd
(14%). Bij 14% van de blessures werd geen specifieke secundaire preventie ingezet.
Discussie en conclusie
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:
- De incidentie van liesblessures (blessure met sportverzuim) tijdens een volledig competitieseizoen was
0,53 per 1.000 voetbaluren (95% BI: 0,35 – 0,78). De
blessures waren meestal adductor-gerelateerd (58%).
De prevalentie van liesklachten (ook non-time-loss),
gedefinieerd op basis van een lage HAGOS-totaalsco-

re, was aan het begin van het seizoen 27%: ruim een
kwart van de voetballers rapporteerde heup- en/of
liesklachten.
- De herstelperiode na het oplopen van een liesblessure varieerde van 1 dag tot meer dan 20 weken (gemiddelde = 29 dagen, mediaan = 15 dagen). De behandelaars -en daarmee de (preventieve)
behandelingen- tijdens het hersteltraject waren zeer
divers. Na sporthervatting (return to play, RTP) had
een derde van de voetballers nog restklachten.
Het aantal gerapporteerde liesblessures in onze onderzoeksgroep komt overeen met data uit vergelijkbare studies. Hoewel we 230 spelers van 10 BVO’s gevolgd hebben
zijn de resultaten van deze onderzoekspopulatie wellicht
niet representatief voor het totale profvoetbal in Nederland. Deze kanttekening dient meegenomen te worden bij
de vergelijking van resultaten met andere studies; onze
cijfers kunnen een over-/onderschatting representeren. In
ons onderzoek werd een prevalentie van 9% gevonden, terwijl andere studies prevalentiecijfers van liesblessures tussen de 10 en 20% rapporteerden; de blessure-incidentie
voor onze deelnemersgroep was 0,53 blessures/1000u en
dit valt binnen de range van 0,2 tot 2,7 blessures per 1000
uur voetbal.2-8 Deze bevindingen sluiten aan bij een aanbeveling in het Doha-agreement, dat verder onderzoek buiten
Scandinavië nodig is.
Omdat blessureregistraties en -definities verschillen blijft
het lastig om dergelijke cijfers te vergelijken. In nagenoeg
alle studies zijn blessures met sportverzuim gerapporteerd.
Echter, een specifieke definitie voor een liesblessure is
meestal niet gegeven. Tot een paar jaar geleden was er
geen consensus over een gemeenschappelijke, algemene
liesblessuredefinitie en waren er evenmin diagnostische
criteria voor deze blessures. In onze studie volgden we de
definities uit dit eerdergenoemde consensus statement.13
Als anderen dat ook doen zal dat het vergelijken van uitkomsten vereenvoudigen en het beeld van liesproblemen
bij profvoetballers eenduidiger worden.
Als de HAGOS-scores van onze studie vergeleken worden
met resultaten gerapporteerd door Tak et al.9 valt op dat
alle domeinscores, op 1 na (IQR75% symptomen), in onze
studie hoger zijn. Dit betekent dat de door ons onderzochte
voetballers minder klachten ervoeren aan het begin van
het seizoen. Hierdoor is het ook begrijpelijk dat de groep
met weinig klachten in onze studie groter is (61 vs. 48%),
omdat een hogere score samenhangt met minder problemen. Deze verschillen in HAGOS-scores zijn mogelijk te
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verklaren door het moment waarop HAGOS afgenomen is.
Bij onze studie vond die meting in de eerste 4 weken na de
seizoenstart plaats, terwijl dat bij de andere studie na 8
weken was. Aangezien tijdens de voorbereidingsperiode
intensief getraind wordt, kan het zijn dat spelers later in
die periode meer klachten ervaren en dat daardoor de HAGOS-scores lager zijn.
In ons onderzoek zijn diverse methoden genoemd om liesblessures te behandelen. Bij ongeveer één op de vier blessures werd bijvoorbeeld dry-needling toegepast. Vanwege
deze frequente toepassing lijken behandelaars hier een
positieve bijdrage aan het herstel aan toe te kennen. Echter, de effectiviteit van dry-needling is nauwelijks onderzocht in kwalitatief goede studies17 en de klinische effecten
bij liesklachten zijn onduidelijk.18 Meer onderzoek hiernaar
is daarom nodig.
De diversiteit in behandelmethodes kan wellicht verklaard
worden doordat er nauwelijks kwalitatief goede onderzoeken naar de behandeling van liesblessures uitgevoerd zijn.13
Bovendien zijn er geen eenduidige criteria voor RTP. Recent
is een model “Sporthervatting na hamstringblessures in
het voetbal” gepubliceerd.19 Een soortgelijke consensus
gericht op liesblessures is wenselijk. Met zo’n richtlijn kan
mogelijk ook het aantal en/of de ernst van restklachten na
sporthervatting dalen, omdat dan beter bekend is wanneer
een voetballer goed hersteld is.
Tot slot wordt aanvullend onderzoek naar risicofactoren en
preventie van liesblessures aangeraden. Hoewel er diverse
interventiestudies uitgevoerd zijn, wijzen de resultaten niet
op effectieve methodes.12,13,20 Er is dan ook geen evidentie
voor de specifieke oefeningen die als maatregel ingezet worden om liesblessures in onze onderzoeksgroep te voorkomen.
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