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Essentieel voor topatleten: 
• lichamelijke gezondheid 
• mentale weerbaarheid 
• voedingsstatus 
• mindset 
• fysiek & trainingsstatus 
• genen 
• begeleiding/coaching 
• kennis/vaardigheden 
• omstandigheden/omgeving 

PRESTATIE    bepalende    factoren



Ferry  vs    Nienke

Professioneel Danseres 
26 jaar 

INTRODANS

Nederlandse Top Zwemmer 
25 jaar 
KNZB



Training 

Begeleiding 

Status 

Ferry  vs    Nienke
27-30 u/week 

(zwem, land, kracht, wedstrijden)  
Strak trainingsschema & 

periodisering Trainingsstages 

40-50 u/week  
(training, repetitie, voorstellingen)  
Dans/theaterseizoen (11 mnd)

Coach/trainer, krachttrainer, 
fysiotherapeut, sportarts, 

sportdiëtist, teammanager, 
assistent trainer.

Repetitor/docent 
Fysiotherapeut  
Artistieke leiding 

Topsportstatus  
Sponsoring 

Geen 



Controle/ 
metingen 

Prestatie 

Publiek / doelgroep 

Prestatiegericht 

Ferry  vs    Nienke
Doping controle 

Bloedwaarde onderzoek 
Medische check, Krachttest 

 Inspannings/fysiologische testen 
Huidplooimetingen

Medische keuring bij auditie 
PAGO onderzoek (1x per 4jr.) 

Einddoel: EK, WK,  
Olympische Spelen +  

kwalificatie momenten  
(binnen/buitenland) 

Einddoel: 4 premieres + 60 
voorstellingen per jaar 
(binnen/buitenland)

Supporters & fans Cultureel publiek

Sport: presteren/winnen 
Meetbaar > jury/photo finish 

Kunstvorm: esthetisch, delen van 
emotie & energie, verhalend. 
Niet meetbaar > publiek 



Te weinig aandacht binnen de dans voor optimale prestaties  
in goede gezondheid. 

Meer aandacht, onderzoek & kennis nodig! 

Mogelijke knelpunten binnen de dans: 
• “danscultuur” 
• gesloten kleine wereld 
• weinig kennis 
• weinig EB onderzoek 
• minimale begeleiding 
• esthetische eisen & eetproblematiek 
• persoonskenmerken danser 
• evolueren van de danswereld: bredere scholing + hogere eisen vanuit werkveld 

Conclusie



Het kan beter ! 

Onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in: 
• wat (w)eet de danser? 
• welke kennis en kunde mist de danser? 
• hoe denkt de danser? 
• hoe gedraagt de danser zich?  
• hoe ziet de danser eruit? 
• hoe moet de danser eruit zien > fysieke & esthetische eisen van vandaag?  
• welke scholing heeft de danser en welke scholing is nodig?  

Focus op Voeding & Lichaam (gezondheid) 

danresource



Bodycomposition assessment 
DEXA - röntgen straling 

ISAK - huidplooimeting & somatotype 
BIA - elektische geleiding

Vragenlijsten 
EAT-26 - kans op (aanwezigheid/ontwikkelen) eetstoornis 

BAT - body awareness test 
GNKQ-r - general nutritional knowledge test revised

Voedingsinname 
3-daags eetdagboek



Doel   &   vertaling    praktijk

1. De lichaamssamenstelling van dansers moet op regelmatige basis worden 
gemeten, waarbij de uitkomsten gebruikt worden voor het goed monitoren,  
begeleiden en informeren van de dansers.  

2. Dansers hebben een vollediger begeleidingsteam nodig,  
net als die van de sporter, zeker gezien de arbeidsintensiteit,  
werkdruk en gestelde fysieke eisen.  

Stellingen #1



Stellingen #2

3. Voedingsvoorlichting en -begeleiding (verwijzing naar een dansdiëtist) moet 
beter geïmplementeerd worden binnen het MBO/HBO dansvak-onderwijs. 

4. Dans is topsport! De danser moet zichzelf meer zien als  
een atletische topsporter & zorgprofessionals moeten  
dansers erkennen als atletische topsporters binnen een  
gewichtsklasse sport. 

5. De “danscultuur” mag worden doorbroken, veranderd 
en gemoderniseerd.



TAKE    HOME    MESSAGES
Bodycomposition Assessment - Lichaam 
• Meet en monitor de danser op een menselijke en geschikte manier.  
• Leer de danser het hoe & waarom van deze meting.  
• Geef de danser mee wat hij/zij met de uitkomsten kan in de praktijk > handvaten. 

Voeding - Gezondheid 
• Meer kennis over de hedendaagse danser: wat (w)eet de danser 
• Beter implementatie van voedingslessen op maat binnen de dansvakopleidingen 
• Betere zichtbaarheid van de dansdiëtist en normaliseren van de mogelijkheid  

informatie/voedingsbegeleiding te krijgen ter ondersteuning van de prestatie. 

Dans = Topsport 
Dansers verdienen dezelfde EB begeleiding en kennisoverdracht vanuit een  
multidisciplinair topteam, welke de danswereld kent en zich kan verplaatsen in de  
psyche en wereld van de danser voor optimale prestaties in goede gezondheid!  



Vragen?

Cooling    down

Bedankt voor jullie aandacht! 

Meer informatie? 
Neem contact op met karin.lambrechtse@han.nl 

of kijk op www.dansdietetiek.nl

mailto:karin.lambrechtse@han.nl
http://www.dansdietetiek.nl

