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Gezond bewegen, beter werken!
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Het vak van professioneel 
danser stelt, naast artistieke 
ook niet te onderschatten 
fysieke en mentale eisen. 
Geleidelijk dringt ook in het 
kunstvakonderwijs het besef 
door, dat de juiste aandacht 
voor gezondheid en welzijn 
van studenten in belang-
rijke mate bijdraagt aan de 
technische en artistieke 

kwaliteit van de studieresultaten. Aandacht voor gezond-
heid en welzijn is een cruciale investering om de kwaliteit 
te verhogen en de levensduur van een danscarrière te 
verlengen. Daarbij is de verantwoordelijkheid voor de 
gezondheid van dansers in de loop der jaren een gedeelde 
verantwoordelijkheid van individuele dansstudenten en 
dansers, docenten, choreografen, balletmeesters/repe-
titoren, artistiek en zakelijk leiders van opleidingen en 
gezelschappen, wetenschappelijk onderzoekers en (para)
medici geworden.

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan gelukkig niet 
stil. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen op het gebied van 
de dansgezondheidszorg. Net zoals in de reguliere gezond-
heidszorg, vindt in de dansgezondheidszorg een ontwikke-
ling plaats van “cure naar care”. De meeste ontwikkelingen 
zijn gericht op het vergroten van de primaire preventie1. 
Binnen deze ontwikkelingen heeft de oefentherapeut met 
specialisatie dans, een belangrijke plaats ingenomen.  
Margot Rijven, coördinator Dans & Gezondheid op de Thea-
terschool Amsterdam, zegt hierover het volgende: “Het gaat 
er niet om, om iets te voorkomen, maar om iets te bereiken. 
Hoe haal je als danser het optimale uit jezelf. Een geschikt 
persoon om daarvoor bij aan te kloppen is een oefenthera-
peut. De oefentherapeut kijkt naar de individuele mogelijk-
heden, behoeften en situatie van een danser. Ook draagt de 
oefentherapeut er zorg voor dat de boodschap daadwerke-
lijk overkomt en wordt de danser zowel fysiek als mentaal 
begeleid in het doorbreken van patronen.” Deze begeleiding 
maakt de oefenthera-
peutische interventie 
vaak zo doeltreffend.

Dans in balans  
“De rol van oefentherapie binnen de danswereld”

www.danswijzer.info

DANs

In het hele land volgen mensen wekelijks danslessen; hiphop, 
street, jazz, modern maar ook stijldansen en met name Latin 
is populair. Bijna elke weekend zit een groot deel van de 
Nederlanders voor de buis te kijken naar een van de dans-
programma’s zoals “Dancing with the stars”, “Let’s dance” 
en vooral ook “So you think you can dance”, een competitie 
tussen jonge professionals.
Naast amateurs zijn er in Nederland vele dansdocenten, 
honderden dansstudenten en 2.500 - 3.000 professionele 
dansers. Zij maken dagelijks lange en fysiek zware uren om 

het er uiteindelijk op het toneel te laten uitzien alsof de 
zwaartekracht niet bestaat!
Niet alleen voor de professional maar ook voor de studenten 
aan een dansopleiding is een goede educatie over blessure, 
en vooral blessurepreventie, van het grootste belang. Met de 
juiste aandacht voor houding, training en belasting kunnen 
problemen nu en op latere leeftijd voorkomen worden.  
De gespecialiseerde dansoefentherapeut kan hierbij een  
belangrijke rol spelen, zowel preventief als curatief.

1  Mienis, L., Dans in Balans; Eindrapport 
minor oefentherapie & Dansgezondheid, 
Amsterdam, 2007, pagina 4



2

Nieuwsbrief - oktober 2009

Als oefentherapeut kun je veel voor dansers betekenen, 
zowel voor amateurs als voor professionals. Je bent  
immers specialist op het gebied van houding en beweging.  
De oefentherapeut kan een danser begeleiden en ondersteu-
nen bij het vinden van een betere balans tussen belasting en 
belastbaarheid, helpen bij het verbeteren van zijn techniek, 
leren hoe hij zichzelf kan corrigeren en hoe hij optimaal 
gebruik kan maken van zijn eigen fysieke mogelijkheden. 
Om bijvoorbeeld de techniek van een danser te verbeteren, 
zal hij eerst bewust moeten worden van wat er verkeerd 
gaat. De oefentherapeut kan zien waar een beweging ingezet 
wordt, observeert het bewegingsverloop, welke spieren 
daarbij gebruikt worden en of dat een gunstige dan wel on-
gunstige belasting is voor deze danser. Door vervolgens de 
inzet van de beweging en/of het spiergebruik op een andere 
manier aan te bieden, is het voor de danser, na oefening, op 
den duur mogelijk om de beweging op een optimale manier 
uit te voeren. Dit alles draagt bij aan de zelfredzaamheid  
van de danser.

Dansers aan het woord
Wie kan beter aangeven wat 
oefentherapie voor dansers 
kan betekenen dan de danser 
zelf. Milena Hartog, 12 jaar 
en student van de theater-
school Vooropleiding dans, 
vertelt mij: “Ik kom sinds 
vorig jaar bij oefentherapeut 
Marleen Grol om te werken 
aan mijn ‘center’. Nu, een 
jaar later, zie ik het verschil 
als ik bijvoorbeeld naar filmpjes of foto’s van vroeger kijk. 
Bij de oefentherapeut krijg je eerst uitleg. Daardoor kom je 
te weten hoe het komt dat je iets raars met je lijf doet. Dat 
vind ik belangrijk, want dan snap je beter wat je moet doen 
om het ‘probleem’ te verhelpen. Daarna krijg je een aantal 
oefeningen. Er wordt gecontroleerd of je vooruit bent gegaan 
en zo bouw je in je eigen tempo op. Naast het feit dat het bij 

de Mensendieckpraktijk altijd heel gezellig is, heb 
ik veel aan oefentherapie gehad.  
Het heeft me echt geholpen in de balletles!”
Mara Hulspas, dit jaar afgestudeerd aan de Dans-
vakopleiding van het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag geeft aan: “Ik ben net gestart met  
oefentherapie bij Lobke Mienis. Ik leer hier hoe 
ik zo optimaal mogelijk en op een verantwoorde 
manier met mijn lichaam moet werken.”

Inmiddels is de oefentherapeut niet meer weg te 
denken binnen de danswereld. Het werkveld van 
de oefentherapeut met specialisatie Dans wordt 
breder en meer divers doordat er steeds meer 
vraag ontstaat naar de kennis en kunde van de 
oefentherapeut vanuit o.a. dansopleidingen en 
dansgezelschappen. 

Auteur: Lobke Mienis

Lobke Mienis in de praktijk

Dans in balans? 
Als het aan de 

oefentherapeut ligt wel! 

Lobke Mienis is oefentherapeut Mensendieck en Sportmasseur  
werkzaam in de Mensendieckpraktijk op de Keizersgracht.  
(www.deMensendieckpraktijk.nl)  Daar behandelt zij veel amateur-
dansers, dansstudenten en professionele dansers. Zij vervult ook 
verschillende functies op de Theaterschool, waaronder die van docent 
anatomie & blessure preventie gericht op de danspraktijk en  docent 
Fysieke Fitheid Training. Kijk ook eens op www.oefentherapie-dans.nl
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Voor dansers is het lichaam hun instrument. Belangrijk om 
dat in goede staat te houden! Bij het gebruik van het lichaam 
tijdens dans, zijn er een aantal spiergroepen cruciaal. Werken 
met dansers vereist dus specifiek inzicht in de dagelijkse 
belasting die de danser heeft. 
Naast het observeren van de normale lichaamshouding, 
beweging en onderzoek, is het van groot belang om ook te 
kijken naar dansspecifieke handelingen zoals uitdraaitechniek 
en balans.

Rompstabiliteit
Om goed te kunnen bewegen (dansen), is het noodzakelijk 
dat de rompspieren in goede balans samenwerken. Alleen 
rechtop staan is voor de rompspieren al een balansoefening! 
In het geval van een maximale, uitgedraaide stand van 
de benen, worden de rompspieren, door bijvoorbeeld 
een andere stand van het bekken, anders belast. Door 
extreme bewegingen met een stabiele romp uit te 
voeren kunnen blessures voorkomen worden. In dans 
wordt constant het gewicht overgebracht van de ene 
lichaamshelft naar de andere. Conclusie:  
Een stabiele romp is voor dansers essentieel! 

Binnen dans en sport is de laatste jaren steeds meer 
aandacht besteed aan stabiliteitstraining. De term 
stabiliteitstraining, ook wel core stability genoemd, 
wordt helaas in trainingen te pas en te onpas ge-
bruikt. Sit ups en krachttraining worden vaak, ten 
onrechte, ook gezien als stabiliteitstraining. Een 
goede stabiliteit vereist de optimale, automatische 
samenwerking tussen; actief systeem (de spieren), 
passief systeem (botten, ligamenten en gewrichts-
kapsel), neuraal systeem (hersenen en zenuwen)1. 
Daarnaast hebben spieren niet allemaal dezelfde 
vorm en samenstelling en functie. Er zijn spieren 
die meer mobiliseren (meer fasische spiervezels) en 
er zijn spieren die meer stabiliseren (meer tonische 
spiervezels).  
De stabiliserende spieren zijn weer onder te verdelen 
in lokale en globale stabilisatoren. Rugklachten, maar 
ook lies-, hamstring- en knieklachten, gaan vaak 

samen met een slecht functionerend lokaal spiersysteem. In 
de lessen zie je dat  
er vaak alleen aandacht is voor globale stabilisatietraining  
(bijv. sit ups) terwijl dansers juist voor hun stabilisatie 
vooral afhankelijk zijn van een goede samenwerking tus-
sen lokale en globale stabilisatoren. 
De oefeningen van de oefentherapeut zijn, naast de globale 
stabilisatietraining, gericht op bewegingscontrole, evenwicht 
en fijne coördinatie. Ook wordt er aan het eind van een sessie 
altijd gereflecteerd naar de dagelijkse praktijk. Dit maakt het 
voor de danser inzichtelijk en uitdagend. 

Een goede rompstabiliteit voorkomt acute of chronische over-
belasting. Overbelasting ontstaat vaak door onwetendheid. 

www.deMensendieckpraktijk.nl

Core stability
“De do’s en dont’s” voor dansers

Sinds 1990 is “de Mensendieckpraktijk” op de Keizersgracht de plek waar veel professionele dansers behandeld  
worden door Marleen Grol en Lobke Mienis. Hier krijgen ze adviezen en behandeling van dansgerelateerde klachten  
en ook blessure preventie. 

Les Anatomie & Blessurepreventie gericht op de danspraktijk, Theaterschool

1  Panjabi. M., Neutral Zone Hypothesis, Director ( retired) and professor of 
Yale University, Biomechanics Research Laboratory.
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De Jonge danser

Ook bij dansers op jonge leeftijd kan de oefentherapeut een grote rol spelen. Een oefentherapeut kijkt niet 
alleen naar de fysieke oorzaak van de klacht maar o.a. ook naar het mentale effect op de klachten. 

Tijdens de groeispurt is er een afname van de belastbaarheid 
van het lichaam, het weefsel is zwakker en de coördinatie 
kan verstoord raken. Hierdoor kunnen allerlei klachten ont-
staan door een disbalans van de spieren en extra belasting 
op de peesaanhechtingen en het zwakke botweefsel bij de 
groeischijven. De fysieke kwetsbaarheid en de uiterlijke 
veranderingen van het lichaam kunnen de adolescent erg 
onzeker maken en een negatief zelfbeeld geven. Mentale 
ondersteuning is hier belangrijk. Oefentherapie zal in dit 
geval in eerste instantie gericht zijn op het trainen van de 
rompstabiliteit en rompbalans, om zo de mogelijke ongecoör-
dineerdheid tijdens de groeispurt positief te ondersteunen

De invloed van de groei op flexibiliteit en krachtsontwikkeling
Dans, en vooral ballet, wordt gekenmerkt door mooie 
lichaamsvormen en lijnen, waarin flexibiliteit een grote rol 
speelt. Rond het 12e jaar is er een piek van de flexibiliteit en 
daarna neemt de flexibiliteit af. Deze afname wordt natuurlijk 
vertraagd door danstraining gericht op flexibiliteit. Wanneer 
er een piek in de groeiontwikkeling is, is er een piek in de wis-
selvalligheid van de krachtsontwikkeling. Kinderen kunnen 
dan bijvoorbeeld moeite hebben in het ontwikkelen van  
kracht van de buikspieren. Dit kan zorgen voor een ongunstige 

houding, bijv. een holle rug. De oefentherapeut zal zich 
concentreren op de uitvoering van de techniek en vooral de 
coördinatie van lichte spierversterkende activiteiten.

Als kinderen pijnklachten aan het bewegingsapparaat hebben 
kun je ze naar een oefentherapeut Cesar of Mensendieck 
verwijzen. Vroegtijdig behandelen bij het begin van overbe-
lastingsklachten is nodig om te voorkomen dat de klachten 
chronisch worden. Chronische klachten kunnen op een later 
tijdstip weer opspelen of voor andere ongunstige compensa-
ties en pijnklachten zorgen.

Dansen op spitzen 
Professionele dansers creëren de illusie van een inspan-
ningsloze vaardigheid, terwijl dansleerlingen er al snel 
achter komen wat de vereisten van de danstechniek en de 
spitzentechniek zijn. Vooral het dansen op spitzen vraagt 
veel van het lichaam van een danser. De klassieke danstech-
niek, zonder spitzen, zorgt voor een kracht op de voeten van 
4 x het lichaamsgewicht van de danser. Deze kracht neemt 
toe tot 12 x het lichaamsgewicht als je op spitzen danst.  
De meest gebruikte richtlijn is dat dansleerlingen vanaf  
12 jaar op spitzen kunnen gaan dansen. Maar de grote  

Als oefentherapeut maak je de dansers hiervan bewust. 
Belangrijke voorwaarde hierbij is, dat je de dansers op 
de werkvloer bezig ziet en direct kan ingrijpen of ze kan 
informeren.
 
Conclusie
Niet alleen in de begeleiding van geblesseerde dansers, maar 
juist ook in het screenen en coachen van gezonde dansers 
speelt de gespecialiseerde oefentherapeut tegenwoordig een 
belangrijke rol!
 
Auteur: Marleen Grol

www.oefentherapie-dans.nl

Marleen Grol, Spreekuur Theaterschool 
(Amsterdamse Hoge School voor de Kunsten)

Marleen Grol is oefentherapeut Mensendieck en werkzaam in  
haar eigen praktijk op de Keizersgracht in Amsterdam
(www.deMensendieckpraktijk.nl). Zij is gespecialiseerd in het behan-
delen van professionele dansers, dansstudenten en dansdocenten. 
Door haar specialisatie heeft ze veel taken op de Theaterschool in 
Amsterdam, afdeling Dans zoals lesgeven, adviseren bij blessures, 
coaching, mentorschap, enz. Ook houdt ze wekelijks adviserende en 
begeleidende spreekuren bij Het Nationale Ballet in Amsterdam.
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In het eerste jaar richten de lessen zich vooral op het zelf  
ervaren; spierwerking, gewrichtsbewegingen en bewegings-
grenzen. De leerlingen leren deze vaardigheden binnen hun 
eigen dansstijl te gebruiken. Hiernaast leren de cursisten 
hun eigen houding te analyseren en te corrigeren maar ook 
verschillende houdingstypes bij anderen te herkennen.  
Er wordt inzicht gegeven in acute en chronische blessures  
en hoe adequaat te handelen bij een blessure in de dansles.  

In het tweede jaar van de opleiding wordt vooral gewerkt aan 
het overbrengen en integreren van deze kennis en vaardighe-
den in de dansles. Naast het feit dat de methode Mensendieck 
goed geschikt is om een gunstig houdings- en bewegingspa-
troon te handhaven, biedt de methode Cesar/Mensendieck 
ook een basis voor het maken van bewegingsanalyses.  
Het gaat hierbij om het onderverdelen van een complexe 
beweging in basale deelbewegingen en hoe deze aan te leren. 

fysieke veranderingen die optreden tijdens de adolescentie 
en de lange lijst van mogelijke blessures maakt duidelijk dat 
er naar meer factoren gekeken moet worden voor een dans-
leerling op spitzen kan gaan dansen. 

Wanneer op spitzen
Een aantal voorwaarden om te beoordelen of het de juiste tijd 
is om op spitzen te gaan zijn: 
Is er een adequate flexibiliteit in de enkelgewrichten, is er 
sprake van een goed ontwikkelde rompstabiliteit, is er genoeg 
kracht ontwikkeld in de spieren van het onderbeen, is er een 
goede basis van de uitdraaitechniek ontwikkeld. Het kind 
moet de kracht hebben om de spitzenstand te kunnen hand-
haven als het op 2 benen of op 1 been staat. Het kind moet 
behoorlijk vertrouwd zijn met de danspassen, zodat de coör-
dinatie redelijk is. Ook dient er rekening te worden gehouden 
met eventueel aanwezige blessures of met blessures die er  
in het verleden waren. Om zo min mogelijk schade aan de 
botten te riskeren, is het verstandig om het dansen op spitzen 
te starten wanneer de botten van de voeten bijna volgroeid 
zijn. Dit is meestal rond de leeftijd van 12 of 13 jaar. Dit is 
overigens alleen een richtlijn, omdat het ene kind al met  
10 jaar bijna is uitgegroeid (2e groeispurt) en het andere pas 
met 13 jaar.

Ook bij de jonge gepassioneerde dansers is het belangrijk  
dat ze goed begeleid worden door bijvoorbeeld een oefen- 
therapeut, zodat er goede keuzes gemaakt kunnen worden 
met betrekking tot hun gezondheid en het dansen.

Auteur: Samantha Stegeman

oefentherapie Cesar/Mensendieck 
meer dan alleen maar oefeningen

Hanna Onatli en Judith Prenger, beiden oefentherapeut Mensendieck en docent dans, verzorgen sinds enkele jaren 
het vak houding en beweging op de kaderopleiding Werelddans in Rotterdam. Nadat de lessen in het begin enkele uren 
omvatten is de module inmiddels uitgegroeid tot in totaal 6 lesblokken.

www.otmbl.nl

Samantha Stegeman 12 jaar

Samantha Stegeman is Kinderoefentherapeut en ex-danser, 
werkzaam in een zelfstandige praktijk in Amsterdam.  Voorheen 
was zij werkzaam als oefentherapeut op de dansvakopleiding 
van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
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Door de bewegingsanalyse, zoals de methode Cesar/Mensen-
dieck deze toepast, kunnen dansdocenten beter knelpunten 
analyseren waardoor ze op een efficiënte en gezonde manier 
danspassen/ bewegingen/ combinaties kunnen aanleren. 
Naast het zelf gunstig kunnen bewegen en dansen is het voor 
aankomende dansdocenten belangrijk om het geleerde te 
integreren in hun toekomstige danslessen. Zo kunnen ze met 
een goede methodische opbouw zelf zorgen voor blessurepre-
ventie bij hun eigen cursisten.

De methode Cesar/Mensendieck is meer dan alleen het geven 
van oefeningen. Het houdt ook in oefeningen effectief en 
doelmatig aan te leren. Hiervoor staan een aantal uitgangs-
punten beschreven die ook heel goed te gebruiken zijn tijdens 
het geven van dansles, zoals: het duidelijk benoemen van het 
gewricht waarin een beweging precies plaatsvindt, welke spie-
ren gebruikt worden en hoe je iemand die kan laten voelen. 
Bijvoorbeeld door het laten maken van extra spierspanning 
i.p.v. extra spanning en weerstand, of het bewust laten afbui-

gen van handen en voeten. In dit kader wordt ook het gericht 
omgaan met spiegels tijdens een dansles besproken en vooral 
het niet gebruiken van spiegels zodat dansers beter leren van 
binnenuit te voelen en te corrigeren.

Auteur: Hanna Onatli

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Ingrid de Wilt-Hansen T: (030) 262 56 27
Kaap Hoorndreef 54 E: pers@vvocm.nl
3563 AV Utrecht I: www.vvocm.nl/www.oefentherapeut.nl
Wij zijn u graag van dienst en weten wat u beweegt.

Hanna Onatli is werkzaam in een nieuw gezondheidscentrum in Bos en Lommer; 
Oefentherapie Mensendieck Bos en Lommer, Amsterdam. www.otmbl.nl 

Rélevé op draaischijven

Met andere woorden: de cliënt leert zijn klachten begrijpen 
en er zelf iets aan te doen waardoor hij weer optimaal kan 
functioneren in zijn dagelijkse activiteiten. Deze methodische 
aanpak is vertaald in individuele therapie voor verschillende 
aandoeningen. Ook zijn er zorgprogramma’s voor bijv.:

• rugscholing

• nek/schouder-scholing 

• valpreventie

• heuprevalidatie

• bekkenstabiliteit/continentie

•  artrose/reuma/osteoporose: beweegprogramma’s voor 
kwaliteit van bewegen & leven

•  uit de bocht – in de bocht – protocol voor scolioses…

•  diabetes beweegprogramma

Een oefentherapeut is niet voor niets een allround bewegings-
coach, die de cliënt traint in het toepassen van de beste manier 
van bewegen bij zijn/haar dagelijks voorkomende activiteiten.

Binnen de VvOCM zijn een aantal werkgroepen/platforms die 
dit jaar de persnieuwsbrief verzorgen, Naast dans zijn dat: 

•  psychosomatiek

•  kinderoefentherapie

•  ouderen en chronisch zieken

•  bedrijfsoefentherapie

•  bedrijfsoefentherapie

•  zwangeren

•  musici

De VvOCM behartigt de belangen van de aangesloten  
therapeuten en optimaliseert en borgt de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening. Daarnaast wordt er gewerkt aan de 
naamsbekendheid en de marktpositie van de oefentherapeut. 
De vereniging telt ca. 2000 leden. Er zijn in totaal ongeveer 
1000 praktijkadressen die over 23 regio’s zijn verdeeld.

VvoCM

Naast oefentherapie voor dansers is de algemene oefentherapie Cesar/Mensendieck onder andere gericht op 
het verminderen van klachten door het bewust worden en doorbreken van gewoontes in houding en beweging. 

www.vvocm.nl/www.oefentherapeut.nl


