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NCPA symposium ‘Building Bridges’

Introductie

“SHARE, CONNECT & EXPERIENCE”

De dag is zo vormgegeven dat de driehoek van onderwijs, 
praktijk en onderzoek een sterke poot in het programma heeft. 
Zo hopen we eigenlijk een dubbele driehoek te creëren. Door met 
studenten, docenten, onderzoekers en mensen uit het werkveld 
- die hier vandaag aanwezig zijn - verbindingen te leggen en te 
versterken. 

Als mensen aan het einde van de dag naar huis gaan en 
benoemen dat ze iets hebben geleerd of iets mee terugnemen 
naar hun eigen praktijk, dan is de dag volgens mij echt geslaagd. 
Ik hoop dat we een podium creëren waarin dit leren van elkaar 
vanzelfsprekend wordt.
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Vandaag ontmoeten performing arts, sport en paramedische 
studies elkaar. We maken hierbij gebruik van een bestaand 
orgaan, het NCPA, om bruggen tussen de dimensies te bouwen. 

Onze studenten van de opleidingen Voeding en Diëtiek, 
Logopedie, Ergotherapie, Fysiotherapie en Mondzorgkunde, 
hebben veel verstand van het fysieke aspect van de mens 
en preventie van fysieke problemen. Ook weten ze veel van 
gedrag, maar veel minder van podiumkunst en het presenteren 
in de zin van kunst. Daar is een snijvlak waarin we iets voor 
elkaar kunnen betekenen. De paramedische studies kunnen 
van de kunst profiteren door het te gebruiken binnen hun 
behandelsessies en –omgeving. Zo kunnen ze iets uit mensen/
patiënten halen, wat ze waarschijnlijk met de kennis en kunde 
die ze zelf hebben niet zouden bereiken. Omgekeerd zien we in 
de kunstwereld soms fysieke dingen en gedrag, waarvan we als 
mensen die meer verstand hebben van het lijf en de grenzen en 
mogelijkheden ervan, iets zouden kunnen toevoegen. 

Door middel van dit symposium willen we de kennis en 
bekendheid, samen met elkaar, een groter draagvlak geven. 

BUILDING 
BRIDGES
Opening door Judith Smit 
Instituutsdirecteur Paramedische 
Studies HAN University of Applied 
Sciences en host van de avond
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“JE KUNT HET NIET ALLEEN, 
JE HEBT MENSEN OM JE 
HEEN NODIG. DAT ZIJN DE 
BRUGGETJES DIE JE MOET 
SLAAN OM UITEINDELIJK DAT 
TALENT DOOR TE KUNNEN 
LATEN GROEIEN.”
Arjan Kokshoorn
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MULTIDISCIPLINAIRE 
SAMENWERKING EN 

COMMUNICATIE

Begrip- en discoursvorming

Wat heeft de podiumkunstenaar, sporter of 
zorgprofessional nodig om optimaal te (blijven) 

presteren? Wat heeft de zorgprofessional nodig 
om optimale zorg (preventie en herstel) te kunnen 
leveren aan een podiumkunstenaar of sporter? Bij 

welke multidisciplinaire samenwerking in zorg, 
preventie en herstel zijn zowel podiumkunstenaars 

als zorgprofessionals gebaat? Elkaars taal, motivatie 
en professie verstaan en daarbinnen constructief en 

kwalitatief samenwerken, vraagt (vooralsnog) om 
een passend en nodig discours, ofwel een integrale 

communicatie en manier van werken.

OVER THEMA I
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KRACHTEN GEBUNDELD  
IN DE DANSMEDISCHE ZORG:  

TOPSPORT ONTMOET TOPDANS

Key note door Arjan Kokshoorn 

Topdans en topsport vragen enorme mentale 
en fysieke prestaties. Dansmedische zorg moet 

dan ook zowel binnen als buiten de muren van 
ArtEZ Academie voor Theater en Dans goed 

georganiseerd zijn met aandacht voor kwaliteit 
en snelheid. Een multidisciplinair team die 

elkaars taal spreekt is hierbij essentieel 
met korte lijnen in een goed doordachte 

dansmedische ketenzorg. De afgelopen jaren 
hebben we deze professionaliseringsslag 

met elkaar kunnen maken. 
Daar zijn we trots op! Deze 

samenwerking tussen ArtEZ 
Academie voor Theater en 

Dans, Ziekenhuis Rijnstate 
en Sport Medisch Centrum 

Papendal staat tijdens 
de key note centraal 
met een prominente 
rol voor een onlangs 
verschenen filmclip.

Multidisciplinaire samenwerking en communicatie

KEY NOTES

THEMA I



Arjan Kokshoorn
Sportarts SMC Papendal, Rijnstate Ziekenhuis 

Arnhem en ArtEZ Academie voor Theater en Dans

“BEROEPSGEHEIM KAN 

VOOR SPANNING ZORGEN. 

ER MOET VERTROUWEN ZIJN 

DAT EEN ADVIES HET JUISTE IS.”
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DIVERSITY AND HEALTH CARE 
PROFESSIONALS: WAKE UP CALL TO 

CONSCIOUSLY WIDEN OUR LINGUISTIC AND 
COMMUNICATIVE SCOPE WHEN DEALING 

WITH EACH OTHER

Key note by Antje Orgassa

Nowadays ‘positive health’, ‘multidisciplinary 
collaboration’, ‘self-management’, ‘eHealth’ or 

‘empowered person-centered care’ belong to the key 
notions of our Western health care systems. What do 

these notions require from us as communicators in 
health care? Are we aware about the linguistic and 
communicative challenges when collaborating and 

co-creating? Do we have consciously acquired sufficient 
awareness, knowledge, skills and attitudes to handle 
the power of language and communication, and … do 
we act accordingly when dealing with each other, the 

clients or students? 

Multidisciplinaire samenwerking en communicatie

“TO BECOME A 
COLLECTIVE OF 

PEOPLE AND 
TO INTERACT 

APPROPRIATELY, 
WE HAVE TO 

DEAL WITH 
DIVERSITY.”
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BREAK OUT

SESSIES

WAKE UP CALL TO CONSCIOUSLY 
WIDEN OUR LINGUISTIC AND 

COMMUNICATIVE SCOPE WHEN 
DEALING WITH EACH OTHER

Workshop by Antje Orgassa

In this talk we discussed who we are as communicators and what the 
power of language and communication means for the various health 

professions and what challenges may occur. And how every single 
profession should contribute in a multidisciplinary way to mutual 
understanding and hence better health care, because just talking 
about ‘multidisciplinary collaboration’ is not enough. Nowadays 

‘positive health’, ‘multidisciplinary collaboration’, ‘self-management’, 
eHealth or ‘empowered person-centered care’ belong to the key 

notions of our Western health care systems. What do these notions 
require from us as communicators in health care? Are we aware about 
the linguistic and communicative challenges when collaborating and 
co-creating. Do we have consciously acquired sufficient awareness, 

knowledge, skills and attitudes to handle the power of language and 
communication, and … do we act accordingly when dealing with each 

other, the clients or students? 
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Tijdens de break out sessie wordt verder ingegaan 
op de samenwerking tussen ArtEZ Academie 
voor Theater en Dans, Ziekenhuis Rijnstate 

en Sport Medisch Centrum Papendal. Welke 
(preventieve) zorg wordt er geleverd, waar 

en wanneer? Er wordt ingegaan op (auditie)
keuringen, blessurebehandeling door de sportarts 
en orthopeed, revalidatie door de fysiotherapeut 

en de rol van de huisarts. Binnen de muren van de 
Academie voor Theater en Dans is het van belang 

om de dansers fit te houden of weer dans fit te 
krijgen. Een centrale en belangrijke rol ligt hier bij 

de gezondheidscoördinator. 
Verder brengen we de overeenkomsten en 

verschillen met de topsport naar voren.

KRACHTEN 
GEBUNDELD IN DE 

DANSMEDISCHE 
ZORG. TOPSPORT 

ONTMOET TOPDANS.

Demonstratie door  
Inge van Amerongen  

en Prashant Komdeur
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In deze workshop wordt een aantal principes van 
motorisch leren in de praktijk gebracht die door 
Eefje Roelofsen in de key note aan de orde zijn 
geweest. Aan de hand van een concreet probleem, 
ontleend aan de praktijk van de musicus, wordt 
zichtbaar gemaakt wat het effect van feedback 
op een motorische taak is, zoals bijvoorbeeld 
pianospelen. Tevens wordt aandacht besteed 
aan de kwaliteit van feedback het gebruik van 
feedback te bevorderen.

BETER MUSICEREN DOOR MIDDEL 
VAN EFFECTIEVE FEEDBACK

Demonstratie door Marjo Maas
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dat de kern van de Dispokinesis, het 
vinden van de optimale speelvorm 
van de musicus met zijn instrument, 
in de praktijk fantastisch werkt! 
Wel vraagt de praktische toepassing 
van het werken met de Dispokinesis 
om creativiteit. We willen graag 
met elkaar gaan samenwerken. 
Concreet betekent dit dat Dianne 
doorgaat met het vinden van de 
meest ideale vorm van het maximaal 
inzetten van de kwaliteiten van 
de Dispokinesis in onder andere de 
conservatoriumstudie, en ik zoek 
de wetenschappelijke evidentie 
hiervoor. Die evidentie is er maar 
is nog niet verzameld. Wij gaan de 
handen ineenslaan om te kijken 
hoe we de kennis en inzichten van 
de Dispokinesis meer op de kaart 
kunnen zetten in de Nederlandse 
muziekwereld.

Er is, volgens hen beide, nog een 
behoorlijke slag te slaan op het 
gebied van blessurepreventie met 
behulp van de Dispokinesis in 
verbinding met andere disciplines en 
domeinen. 
Dianne: Ik vind het geweldig wat 
Gaby Allard heeft weten te bereiken 
op de dansacademie bij ArtEZ in 
Arnhem. Een groot compliment 
voor haar omdat ze, met behulp 
van haar visie en daadkracht, het 
percentage uitval en blessures 
van dansstudenten binnen 6 jaar 
heeft weten te reduceren van 75 
procent naar minder dan 6 procent. 
Dit zouden we bij de conservatoria 
ook graag willen. Met behulp van 

onder andere de Dispokinesis 
zouden we hier een grote bijdrage 
aan kunnen leveren. Marjo: Dat is 
heel belangrijk om te benoemen. 
Want hoe kan een student zijn 
of haar talent ontwikkelen, als 
hij in zijn ontwikkelingstraject al 
blessures heeft. Dit is voor zijn eigen 
effectiviteit rampzalig. Dat zegt de 
wetenschap ook. Zoiets moet je 
losbreken, de eilandjes moeten eraf.

Dianne: Voor een musicus blijft het 
hoofddoel: het vrije musiceren. Dat 
wil zeggen: wat ik van binnen hoor, 
kan ik tot klinken brengen. Het 
spelen voelt lekker. Dit lukt als ik 
met zo min mogelijk inspanning kan 
musiceren. Zo blijf ik klachtenvrij. 
Met behulp van de Dispokinesis kan 
de musicus deze speelvorm bereiken. 
Marjo: Maar soms is de patiënt of de 
context waarin er wordt gespeeld niet 
helemaal geschikt. Rekening houdend 
met de kennis van de wetenschap 
van de motorische ontwikkeling van 
de laatste 30 jaar, kan men vaak, 
als het gaat om een speelprobleem 
bij een musicus, niet meer spreken 
van een zuiver fysiek probleem 
maar van een musicus omvattend 
probleem. In de behandeling dient 
men met deze kennis rekening te 
houden. De Dispokinesis biedt deze 
mogelijkheid. Je bent eigenlijk een 
slechte hulpverlener als je dat aspect 
niet meeneemt in al je overwegingen. 
Blijven bij je standaard is dus heel 
old-school redeneren. Dianne, het is 
tijd voor een revolutie.
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Marjo Maas heeft jaren geleden een 
opleiding in Dispokinesis therapie 
gevolgd. Dispokinesis betekent het 
vrij kunnen beschikken over houding 
en beweging en is ontwikkeld door 
de musicus en fysiotherapeut, G.O. 
van de Klashorst. Ze is nu docent 
Fysiotherapie en Onderwijskunde en 
gespecialiseerd in de behandeling van 
musici met klachten.

Marjo: De dispokinesis fysiotherapie 
gaat over bewustwording, houding 
en gestalte van een beweging. 
Met name de gestalte van een 
beweging is een meer holistische 
kijk op motoriek, daarbij wordt in 

de dispokinesis-fysiotherapie ook 
gebruik gemaakt van visualiseren 
en bewegingsvoorstellen. Vanuit de 
wetenschap van nu en de klassieke 
fysiotherapie wist men jarenlang 
niet dat deze vorm van fysiotherapie 
beter beklijft en veel makkelijker 
toepasbaar is.

Na 25 jaar ontmoet Marjo op het 
symposium, haar collega, Dianne 
Bolte, musicus en dispokinesis-
pedagoog bij de conservatoria van 
ArtEZ. Marjo: Wij hebben vandaag het 
eerste bruggetje al gebouwd. We zijn 
elkaar na jaren weer tegen gekomen. 
We constateren zojuist in gesprek 

INTERVIEW

IN GESPREK MET
MARJO MAAS  
EN  
DIANNE BOLTE
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Tussen arts en patiënt is er sprake van een 
duidelijke rolverdeling: de zorgvrager en de 
zorgverlener. Een machtsverhouding die vaststaat 
voordat iemand een voet over de drempel van 
de praktijk heeft gezet. Hoe beïnvloedt een 
behandelkamer deze dynamiek eigenlijk? 
De arts bevindt zich in een vertrouwde 
werkruimte terwijl het voor een patiënt een 
relatief onbekende omgeving is. Wanneer we 
ons meer bewust worden van de impact van een 
ruimte op interactie, zou dit dan kunnen leiden 
tot een nieuwe benadering van de communicatie 
tussen arts en patiënt? Kunnen kleine ingrepen 
in de context een verbetering teweegbrengen in 
het contact? In een voordracht en een workshop 
introduceert Sandra Lange theatrale en cognitieve 
methodes voor ruimtelijke interventies om te 
onderzoeken hoe een creatieve benadering de 
communicatie tussen arts en patiënt 
positief kan beïnvloeden. 

EEN ALLESBEPALENDE CONTEXT: 
PERFORMATIVITEIT, TAAL EN 
ARTISTIEK ONDERZOEK

Workshop door Sandra Lange
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Talentherkenning en –ontwikkeling

TALENTHERKENNING 
EN -ONTWIKKELING

De beginnende professional

Wat is succesvol je vak uitoefenen? Hoe definieer, 
meet en screen je dat vervolgens? Hoe worden 

talenten succesvol begeleid en uitgedaagd? Zowel 
tijdens de opleiding als in de beroepspraktijk hebben 

podiumkunstenaars en zorgprofessionals met deze 
vragen te maken. We kijken daarbij naar culturele 

verschillen, toegang tot kennis en zorg en de nodige 
training van alle professionals.

OVER THEMA II
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Talentherkenning en –ontwikkeling

KEY NOTES

THEMA II

TALENT DEVELOPMENT ESSENTIALS

Key note door Jacco Klomp

In zijn boek Kweekvijvers voor groeibriljanten (hoe u 
meer haalt uit uw toptalenten) beschrijft Jacco Klomp 

de resultaten van een jaar praktijk- en deskresearch 
naar de werking van toptalent opleidingen. De key 

note “Talent development essentials” behandelt de 
belangrijkste leerpunten uit dit boek. Deze inzichten 

zijn niet alleen toepasbaar in de kunsten, de sport 
of in entertainment, maar zeker ook waardevol voor 

zakelijke of overheidsorganisaties. Aan de hand 
van praktijkvoorbeelden neemt Klomp u mee in zijn 

zoektocht naar de “ideale” talent omgeving en deelt hij 
de overeenkomsten en verschillen in de vorming van 

talenten in de dans en de sport.
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Talentherkenning en –ontwikkeling

“INJURY 
PREVENTION 

STARTS 
WITH 

MONITORING.”

FIT TO PERFORM 

Key note door Janine Stubbe

De druk op dansers is enorm. Lange en intensieve 
werkdagen, veel reizen en verschillende 
werkplekken maken het lastig om lichaam 
en geest goed te verzorgen. Hierdoor liggen 
blessures en mentale klachten op de loer. 
Codarts Rotterdam is in 2016 een project gestart 
getiteld Fit to Perform om samen met het 
Nationaal Ballet en Scapino Ballet Rotterdam 
te onderzoeken hoe dansers op de hoogste 
podia, op gezonde wijze, hun beste performance 
kunnen laten zien. Het project is gefinancierd 
door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht 
Onderzoek SIA. Overige samenwerkingspartners 
zijn ErasmusMC, Technische Universiteit 
Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam, het 
Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) en het 
NCPA. In de presentatie wordt ingegaan op de 
meetinstrumenten die gebruikt worden om de 
gezondheid van dansers te monitoren. Daarnaast 
wordt de Performing Arts Health Monitor (PAHM) 
besproken. Dit is een online tool voor hogescholen 
en dansgezelschappen om dansblessures te 
registreren en communicatie tussen dansers en 
fysiotherapeuten te verbeteren.
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de fysieke en mentale gezondheid 
toepast op de podiumkunsten. 
Janine: Op sportgebied is al heel veel 
onderzoek gedaan, dus daar is al heel 
veel kennis en kunde op nationaal 
en internationaal niveau. Je ziet op 
het gebied van podiumkunsten dat 
daar nog winst te behalen valt. Ik 
denk overigens dat we in Nederland 
al heel goed bezig zijn. Ik ben ook 
heel enthousiast over het traject dat 
NCPA in beweging heeft gezet om 
de verbinding te maken tussen alle 
expertise. Als we dat op een goede 
manier kunnen dissemineren, dan 
kunnen we ons ook op een goede 
manier internationaal profileren.

Tijdens haar keynote bespreekt ze 
het RAAK project Fit to Perform en 

de Performing Arts Health Monitor. 
Dit zijn twee projecten die als geen 
ander laten zien hoe je verbinding 
moet maken tussen de domeinen 
dans, gezondheidszorg, onderwijs 
en onderzoek. Janine: Bij Codarts 
Rotterdam doen we praktijkgericht 
onderzoek waarin de vraagstelling 
vanuit de praktijk zelf komt.  
Wij vinden het echter ook belangrijk 
dat de resultaten niet alleen via 
wetenschappelijke publicaties worden 
uitgegeven, maar dat ze ook verspreid 
worden binnen het werkveld onder de 
podiumkunstenaars.  
Dat kunnen studenten zijn, maar ook 
dansdocenten en dansers zelf. Het 
Building Bridges symposium is een 
uniek platform om juist op die manier 
resultaten te verspreiden.30

INTERVIEWS

Janine Stubbe is van oorsprong 
bewegingswetenschapper. Daarnaast 
heeft ze altijd op hoog niveau 
getennist, maar moest ze hier door een 
blessure mee stoppen. Zo ontstond 
de drive om fysieke en mentale 
gezondheid te monitoren binnen 
de sport. Jarenlang heeft ze in de 
sportwereld veel betekend. 

Volgens Janine begint 
blessurepreventie met monitoring. 
Janine: Je moet weten - of dat nou 
in het gezelschap of in de school is - 
wat de meest voorkomende en meest 
ernstige blessures zijn en waar je 
maatregelen op in wilt zetten. 
Wat vaak voorkomt is dat de genomen 

preventieve maatregelen eigenlijk 
helemaal niet goed aansluiten bij de 
praktijk. Het is veel beter om eerst een 
jaar lang te monitoren wat er precies 
gebeurt. Dan kijk je eerst puur naar 
de probleemgebieden; bijvoorbeeld de 
enkels, lage rug of schouders. Daarna 
zoek je naar de risicofactoren. Wat zijn 
de oorzaken van de problemen? Komt 
het door een te harde ondergrond, 
een matige arbeid-rust verhouding of 
slechte voeding? Als je dat weet, dan 
kun je daar iets mee doen. Dan creëer 
je daar een preventief programma bij.

Inmiddels is Janine lector bij Codarts 
Rotterdam waar ze haar expertise 
op het gebied van monitoring van 

IN GESPREK MET
JANINE STUBBE
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“TIJDENS DE RGM 
WORKSHOP LIETEN ZE ZIEN 
DAT RITME, MUZIEK EN 
BEWEGING EEN POSITIEVE 
INVLOED OP SPRAAK KAN 
HEBBEN. DIE METHODE 
HEEFT ONS GEÏNSPIREERD.”
Sanne & Marjolein
Logopedie studenten



ONDERWIJS ZONDER OPDRACHT; 
CONTEXTUEEL LEREN OPLEIDING 

FYSIOTHERAPIE

Demonstratie door Aukje van Pelt  
en Joost van Wijchen
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Het reguliere onderwijs van de opleiding Fysiotherapie van de HAN 
sluit aan bij de studiebehoefte van een groot deel van de studenten, 

wat de laatste jaren terug te zien was in de positieve waardering 
van de studenten. Sinds 2012 is op de opleiding Fysiotherapie een 

selectieprocedure ingevoerd voor de instroom van aankomende 
studenten, om een nog betere match te maken tussen de opleiding 

en de studenten en de meest getalenteerde en gemotiveerde 
kandidaten uit de grote groep aanmelders te kunnen selecteren. 

Wat weten we nu na 7 jaar selectie? Wat werkt, wat niet? Eenmaal 
gestart op de opleiding, blijkt dat de “one size fits all”-aanpak van 

vooraf gestructureerde opdrachten niet voor iedereen een voldoende 
uitdagende en betekenisvolle leerweg is om de leeruitkomsten te 

behalen. Studenten hebben verschillende leerbehoeftes en  
–mogelijkheden als het gaat om aspecten als tempo, leerstrategie 
en motivatie en eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Daarnaast is 

er binnen het docententeam diversiteit als het gaat om didactische 
overtuigingen en behoeften. Ook de vraag vanuit het werkveld is 

aan het veranderen ten aanzien van het profiel van de aankomende 
fysiotherapeut: er wordt gevraagd om een meer flexibele, 

ondernemende en probleemoplossende gezondheidsprofessional.
Om recht te doen aan de diversiteit van zowel student als docent 
én de behoefte van het werkveld, is de opleiding op zoek gegaan 

naar vernieuwende didactiek en is naast de reguliere A-stroom, de 
Deltastroom ontstaan. Beide initiatieven zijn voorbeelden van hoe de 

opleiding bijdraagt aan talentherkenning en –ontwikkeling.

BREAK OUT

SESSIES

34
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Aukje: We geven alleen een speelveld 
weer. Er zijn meer voorwaarden 
dan regels. Joost: De belangrijkste 
afspraak die we met elkaar gemaakt 
hebben is dat je open staat voor 
elkaars feedback, dat geldt voor 
docenten en studenten. Je werkt 
eigenlijk in een partnerschap.

Aukje: Transparantie is in dit proces 
heel erg belangrijk. We ervaren zelf 
ook veel transparantie naar elkaar 
toe als docenten. Je moet wel durven 
laten zien wat je kan en wat je niet 
kan. Joost: Die kwetsbaarheid is 
ook ‘role modelling’. Hierdoor zie 
je dat je aankomende collega’s, de 
studenten, ook veel meer durven 
te vragen. Het levert een meer 
open dialoog op en wij denken dat 
je daar als HBO professional ook 

naartoe moet groeien. Aukje: Deze 
methode heeft een analogie met de 
fysiotherapie. Dat komt doordat er 
een grote analogie is tussen het leren 
van de patiënt bij de fysiotherapeut 
en de relatie tussen de student en 
docent hier. Daarnaast denken we 
dat het juist een manier van kijken 
is naar leren, die je in elke vorm van 
onderwijs even kunt opschudden. Het 
gaat dus niet zozeer om de manier 
hoe wij het hebben uitgevoerd, maar 
om de manier waarop wij kijken, die 
we ook met anderen willen delen.
Joost: Die blik die er eigenlijk ten 
grondslag ligt: het begint allemaal 
met absurditeit aannemen. Als het 
nou echt absurd is wat we allemaal 
doen in het onderwijs, dan ontstaan 
nieuwe ideeën.
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INTERVIEW

Niet iedere student is hetzelfde. 
Iedereen heeft zijn of haar eigen 
talenten en zou deze op eigen 
wijze moeten kunnen ontdekken. 
Dat is waar Aukje en Joost, beide 
fysiotherapeut en onderwijskundige 
op de opleiding Fysiotherapie, zich 
sterk voor maken.  

Joost: We hebben ondervonden, 
ook toen wij zelf studeerden, dat 
talent nog weleens wordt belemmerd 
door het onderwijs. Je moet dit, je 
moet dat. Terwijl het leren juist niet 
wordt bevorderd als het gebaseerd 
is op moeten, maar vooral als het 
vanuit eigen intrinsieke motivatie 
komt. Het gaat om kunnen, 

mogelijkheden en vrijheid, maar ook 
om onmogelijkheden. Iedereen heeft 
zijn talenten, maar het is een uitdaging 
dat voorop te stellen. 

Vanuit dit zijn Aukje en Joost drie 
jaar geleden samen met collega’s van 
de opleiding Fysiotherapie, gestart 
met een deltastroom. Naast de 
reguliere A-stroom is er nu ook een 
D-stroom. Binnen de D-stroom wordt 
de inhoud van de opleiding niet op een 
bepaalde manier aangeboden, maar 
zijn studenten vrij om te kiezen. Er is 
een fysieke ruimte voor hen gecreëerd 
waarin vier leercoaches en tevens 
experts uit het vakgebied hun kennis 
en kunnen delen. 

IN GESPREK MET
AUKJE VAN PELT
EN
JOOST VAN 
WIJCHEN
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Samenwerking logopedist en zangdocent: 
overeenkomsten of verschillen? Wat hoort 
een logopedist? Wat hoort een zangdocent? 
Zien we hetzelfde? Doen we hetzelfde? Waar 
ligt overlap en waar vullen we elkaar aan? 
Wat is ons uitgangspunt, creëren we dezelfde 
wegen en leiden zij de zanger naar eenzelfde 
Rome? De samenwerking tussen zangdocent 
en logopedist is erg waardevol en kan zowel 
preventief als curatief worden ingezet om de 
zanger zo effectief mogelijk te begeleiden in zijn 
of haar traject. Graag willen we aan de hand van 
studenten van de Nederlandse Musical Academie 
samen observeren, interpreteren en ontdekken 
welke benaderingen we inzetten om onze 
overeenkomsten en waardevolle verschillen te 
onderzoeken.

LOGOPEDIE EN ZANG:  
STEMGEBRUIK VOOR SPRAAK EN ZANG 

Demonstratie door   
Ruud Gerards en Myrthe Kools
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esthetiek en gezondheid samen met 
de zangdocent graag direct, wat nog 
niet overal vanzelfsprekend is.

Myrthe: We zoeken continu naar 
bruggen. De student heeft er veel 
profijt van als de docenten om hen 
heen eenzelfde complete, gezonde 
visie hebben, waarbij de performer 
centraal staat. Ruud: Het gaat om 
de student. Je wilt je studenten 
zoveel mogelijk tools en gezondheid 
meegeven om hun kunnen naar 
een hoger plan te tillen. Daarom is 
het tweetal ook aanwezig op het 
Building Bridges symposium. Om 
zangdocenten, stemdocenten en 
logopedisten bij elkaar te krijgen. 
Tijdens hun workshop observeren ze 
hoe de begeleiding van de student 
verschilt tussen de aanpak van een 
stemdocent en zangdocent. 
Komt dit overeen of is het heel 

verschillend? Ruud: Hopelijk krijgen 
we een gesprek op gang en leggen we 
een brug tussen twee verschillende 
disciplines. Waarop Myrthe aanvult: 
Dat kijken en luisteren naar details 
wat wij zelf waarnemen/ervaren, 
hopen we nu op grotere schaal te 
brengen.

Myrthe: Ik hoop nieuwe visies 
te horen, te ontdekken welke 
benaderingen nu worden ingezet 
en hoe we visies en handelwijzen 
gezamenlijk kunnen verdiepen en 
blikken kunnen verbreden. Daarnaast 
wil ik nieuwe mensen ontmoeten 
waar we nog niet mee samenwerken.
Ruud: Ik zoek domein overstijgende 
invalshoeken, bijvoorbeeld 
fysiotherapeuten die ook met de 
stem werken en ons een tip kunnen 
geven over hoe je een houding kunt 
veranderen.

INTERVIEW

Ruud Gerards en Myrthe Kools zijn 
beide stemdocenten op de opleiding 
Logopedie van de HAN. Daarnaast 
staan ze ook met één been in de 
kunstsector. Zo is Ruud actief 
op ArtEZ en de Toneelacademie 
Maastricht en begeleidt Myrthe 
studenten op de Nederlandse 
Musical Academie.

Ruud en Myrthe werken nauw 
samen en delen hun kennis en kunde 
continu. Een goede samenwerking 
tussen logopedisten, stemdocenten 
en zangdocenten is volgens hen 
alleen maar ten goede van de 
kwaliteit van een performer. 

Myrthe: Een samenwerking tussen 
logopedisten, stem- en zangdocenten 
zorgt er uiteindelijk voor dat de 
student, zanger en performer zo 
gezond en goed mogelijk zijn vak 
kan uitoefenen. Daar heeft hij/
zij meerdere tools voor nodig op 
verschillende vlakken en dan is het 
heel fijn als de begeleiders op één lijn 
zitten.
Ruud: In het onderwijs buiten de 
kunstsector, in ieder geval op de 
opleiding Logopedie, worden de twee 
werelden niet zo snel samengebracht. 
Omdat wij toevallig de link hebben 
naar de kunstsector, maken en 
stimuleren wij de link tussen 

IN GESPREK MET  
RUUD GERARDS 
EN  
MYRTHE KOOLS
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Dance as an art form, and dancers as artists, have 
long been subjected to what might be described 
as an excessive emphasis on technical prowess. 

Often, this has negative results for artistic 
excellence and interpretation which become 

secondary considerations. The dancer is expected 
to be an outstanding interpretive artist, but little 
help is given towards achieving this – whether in 

educational institutions or companies. In relation 
to the artist’s performative skills, the importance 

of achieving the state of ‘Flow’ cannot be 
overemphasised. 

Practices and attitudes enabling the artist 
to achieve ‘Flow’ could easily be adopted 

by educational establishments and dance 
companies. The professional evidence shows 

that ‘Flow’ is an essential ingredient in achieving 
artistic excellence in performance.

THE ROLE OF FLOW IN DANCE

Lecture door Fay Nenander

42
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ONDERZOEK

Fundamenteel en toegepast

In verschillende kennisdomeinen vinden 
verschillende vormen van onderzoek plaats die met 
het symposium bij elkaar komen. In algemene zin is 
in een academische setting de basis fundamenteel 

onderzoek, het HBO doet toegepast onderzoek 
en op de kunst HBO’s vindt kunsteigen onderzoek 

plaats. Doelen en methodes van deze typen 
onderzoek verschillen. Wat zijn deze verschillen en 

overeenkomsten nu hybridisering plaatsvindt en wat 
levert het aan elkaar verknopen van deze vormen 

van onderzoek op.

OVER THEMA III



NCPA symposium ‘Building Bridges’

4746

Onderzoek

Joke Veltman deed tijdens haar masterstudie 
onderzoek naar een muziektest (de musiCI test), 

waarmee onderzocht kan worden wat dragers van 
een kunstoor kunnen waarnemen en herkennen 
in muziekfragmenten. Dit werd extern begeleid 

door het UCM-Utrecht, die tevens opdrachtgever 
was. Tevens maakte zij in dat kader een film 

over Luisteren met een kunstoor, waarin haar 
eigen ervaringen als drager van een implantaat 

centraal stond. Deze zal binnen het UCM worden 
gebruikt voor congressen, patiëntvoorlichting en 

opleidingen. Op dit moment werkt ze  
aan een onderzoek naar 
de mogelijkheid om met 

Neurologische Muziektherapie 
(NMT) de versta-revalidatie 

van CI-dragers te verbeteren, 
zodat ze er weer meer  
van kunnen genieten.

MUZIEK LUISTEREN 
MET EEN KUNSTOOR  

 
Research pitch door 

Joke Veltman

Nowadays, our educational system is mainly 
based on and organized in separate disciplines. 
Buildings and programs dissociate theatre makers 
from biologists, economists from designers, 
and scientists from artists. But what happens 
when you create an environment where all these 
different people start to work together on co-
founded research questions? During her study 
at the ArtEZ Conservatory, Music Theatre maker 
Cassandra Onck has experienced and co-created 
new multidisciplinary research environments. She 
will share her vision on multidisciplinary research 
by talking about two practical case studies: 
Her graduation project and SCART UP, a new 
community where artists and scientists can meet, 
exchange knowledge and work on shared projects.

THE NON- 
DISCIPLINARY  
SPARK 

Research pitch by  
Cassandra Onck and  
Stan Boschman

PITCH
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“WE AS PEOPLE 
HAVE THE 

TENDENCY TO 
SYNCHRONISE.”

Eefje Roelofs

DE ROL VAN DANSERVARING BIJ 
DE UITVOER VAN COMPLEXE 
BEWEGINGEN ONDER VERSCHILLENDE 
VORMEN VAN FEEDBACK 
 
Research pitch door Eefje Roelofs

Dansers zijn bij uitstek experts in motor control. 
Na jarenlange ervaring zijn zij in staat om zeer complexe 
lichaamsbewegingen te maken met een perfecte timing, in een al 
dan niet vaststaande bewegingsvolgorde, op een wel of niet door de 
muziek opgelegd ritme en soms in interactie met de omgeving en 
anderen. Ervaren dansers hebben deze capaciteiten o.a. vergaard door 
gebruik te maken van visuele, proprioceptieve en auditieve informatie 
in oefensituaties. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van spiegels 
om de positie van het lichaam te corrigeren. Dit geeft de danser 
informatie over het verloop en uitvoering van de beweging (knowlegde 
of performance).

Het is bekend dat te veel gedetailleerde informatie over de 
bewegingsuitvoering, de uitvoering en het leren van een beweging in 
de weg kan staan. Daarom wordt ook wel gebruik gemaakt van vormen 
van feedback die iets zeggen over het resultaat van de beweging 
(knowlegde of results). Recent onderzoek laat zien dat versimpelde 
visuele feedback en haptische feedback het maken van complexe 
arm- en been bewegingen kan faciliteren bij gezonde individuen. In 
deze presentatie zal worden ingegaan op de vraag of motor expertise 
(in de vorm van danservaring) hierbij een rol speelt. Hiervoor worden 
de onderzoeksresultaten van het onderzoek met als titel ‘Does motor 
expertise facilitate lower-limb decoupling in an asymmetrical bipedal 
coordination task?’ besproken. Dit onderzoek werd uitgevoerd in 
samenwerking met ArtEZ Academie voor Theater en Dans.

PITCH
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KEY NOTES

THEMA III

CLINICAL IS NOT ART BASED 
RESEARCH AND VICE VERSA IN MUSIC 

BASED INTERVENTION AND MUSIC 
NEURO-MUSICOLOGY

Key note by Artur C. Jaschke

 

What are the prospects and pitfalls of clinical and 
art based research? Where do they meet and what 
makes them so different. Research into those has 
grown over the past years. However methods are 

not defined yet, yielding inconclusive results. Let’s 
meet in the middle and investigate the amalgation 

of clinical and art based research.
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Artur acknowledges that often the 
two forms of research are still very 
much separated. Artur: In research 
articles you often read: ‘This study 
will be art-based. We are going to 
look at how art works in our culture,’ 
and so on. Then I often consider the 
fact that we have music therapists 
and dance therapists working 
clinically, and hardly anything is said 
about that. For instance, you have to 
appoint a committee of ethics and 
consider the client’s vulnerability.  
Aspects, which do not occur in arts-
based research at all. 

In practice the implementation of 
the two research methods seems 
black and white, not yet yin and yang. 
Today’s symposium is important to 
expand networks. Can we create 
new partnerships without losing 
our own identity? In which I aim for 
non-disciplinary partnerships. We all 
studied and are experts in our own 
professional field. If we want to work 
together, we should no longer have 
to think in disciplinary boundaries. 
Together we should consider the 
current state of affairs in the field, 
and specifically look at what the 
student or the professional wants.

Onderzoek
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INTERVIEW

Artur C. Jaschke is a clinical 
researcher in Neuromusicology at 
the VU University of Amsterdam 
and ArtEZ University of the Arts, 
specialising in the interrelation of 
music, executive functions and brain 
maturation in clinical and nonclinical 
populations. In his keynote speech 
arts-based and clinical research 
were discussed in dialogue with the 
audience. 

Artur: I want to point out to people 
that arts-based research is not 
the same as clinical research. The 
audience gets the opportunity to 
choose between the two; combine 
them or maybe skip both methods. 

I would suggest a combination 
between the two. People always 
ask me what kind of music works 
best in music interventions or music 
therapy? That simply depends on the 
affinity you have with certain types 
of music. It could be Beyoncé, John 
Coltrane, Tupac Shakur or Beethoven, 
whose music you prefer. That is an 
arts-based approach. Specifically 
looking at the music itself and the 
musicology or history that is at the 
base of certain types of music. In this 
way you merge arts-based knowledge 
with clinical treatment. 

A TALK WITH 
ARTUR C.
JASCHKE
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  BODY OF KNOWLEDGE; THE 
DANCING BODY AS ARCHIVE AND AS 

PERCEPTUAL SOURCE 
 

Key note by Einav Katan-Schmid 

Building on contemporary philosophies of embodiment, 
phenomenology, pragmatism, social theories of the body, and the 

felt experience of dancing, the presentation will foster dancing as 
contemplative practice of knowledge. Dancing, I argue, holds three 

characteristics, which are significant for human understanding: it is 
physical, cultural and reflective at the same time. Dance is human 

experience, a cultural phenomenon, and an aesthetic labor. 
For that reason, in dancing, the body is not merely culturally 

embedded, and perception is not 
merely embodied. Rather, perception 

and culture are worked through and 
manifested, and therefore they are 

reflected upon. Beyond dealing with 
one technique or style, I will analyze 

the act of dancing as an interrelation 
between movements, embodied 
knowledge, and contemplative 

thinking. Doing so, I will reflect the 
dancing body as archive of embodied 
techniques and the act of dancing as 

a practice of perceptual awareness. 
Finally, I will suggest that dancing 

can be exemplary for the activity of 
leading a thought. Accordingly, being a 
thinking agent means to be personally 

engaged within a social context and 
being involved within an exceptional 

experience, at the same time.

TAKING A RISK: EVIDENCE RATHER 
THAN THEORIES NEEDS TO BE THE 
FOUNDATION OF CHANGE  
 
Key note by Matthew Wyon

The dance profession is at a cross-roads, something needs to change 
for the next steps to be achieved. The demands being placed on 
dancers are more complex and diverse than previously required and 
just increasing hours of training/rehearsal has negative effects on 
injury incidence and the health and well-being of dancers. The goals of 
training dancers could be reduced to one: performance enhancement; 
this can encompass injury prevention, dancers’ health and well-being, 
coaching science, pedagogy, nutrition, etc.

There is a wealth of evidence from sport science but dance isn’t 
sport. Recognizing the wealth of practitioner wisdom, science 
provides a paradigm to provide a different sort of evidence and this 
requires experimentation involving trial and error. Scientists need to 
understand the questions that practitioners want answering, it also 
requires practitioners to let scientists manipulate the environment 
in an attempt to answer the questions and “do good science”. This 
requires risk taking behavior for dance schools and companies. The talk 
will discuss how evidence can be developed recognizing it often feels 
safer to keep the status quo than instigate change.
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artists, with the same contracting 
and relaxing muscles like sports 
people but with an artistic output. 
Matthew: As a scientist I can present 
data back to the dance world, but 
it is up to them to decide on what 
they do with it. We are not trying 
to say ‘stop doing this, stop doing 
that’. For instance, dancers use 
different motor patterns when doing 
a plié at the barre or in the centre. 
The coordination of the muscles is 
totally different. So why practice 
at the barre, when a dancer must 
be able to do a plié in the centre or 
while jumping? As researchers we ask 
these kinds of questions. We do not 
suggest anyone to not do pliés at the 
barre, but provide evidence. Based 
on this particular data one of the 
teachers at ArtEZ decide not to use 

the barre in the majority of classes 
anymore.

It is possible for an artist to become 
a scientist and the other way 
around. But it requires a change 
in how we look at answering a 
question. To quote Raymond 
Chandler (1938): “The truth of 
art keeps science from becoming 
inhuman, and the truth of science 
keeps art from becoming ridiculous.” 
It is only when we have that mixture 
between the two that we get a nice 
rounded outcome. But for both to 
work in a research environment, you 
must be careful that either side is 
not watered-down and the focus of 
the research is beneficial for dance 
practice whilst still maintaining 
scientific rigor.

Onderzoek
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INTERVIEW

Matthew Wyon is a Professor in 
Dance Science at the University 
of Wolverhampton (UK). His main 
area of research is the link between 
physical fitness and aesthetics 
in dance. Matthew did ballet for 
almost 10 years in combination 
with sport. He experienced that the 
way a sportsperson is prepared for 
competition is always changing. 

Matthew: There was a huge change 
about 30 years ago, when we realised 
that sportspersons were doing too 
much. Then I started looking at 
dance, I realised that the sector does 
a lot of activities that will have a 

detrimental effect on performance. 
Dancers train too long and do too 
many repetitions. When we look at 
the injury rate, dancers get as much 
injuries as in sportsmen involved 
in contact sports, like soccer. In 
dance injuries occur in class or 
during rehearsals. In theory that 
environment can be controlled and 
dancers protected.

According to Matthew, it is amazing 
what dancers achieve during 
performance despite current practice 
in dance. It will takes time to make 
the dance sector aware of the fact 
that dancers are athletes as well 

A TALK WITH 
MATTHEW
WYON
PHD CSCS
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In my work I deal with processes 
of articulation and meaning within 
dance. As I initially pondered it, dance 
works on the audience in a similar way 
to what Kafka suggests in his artistic 
creation. Instead of telling a linear 
story, dance moves you and demands 
you to follow what it does and why it 
happens. If you want to understand 
movements, you must follow how 
they are exceptionally organized, and 
to get rid of your expectations. 

The activity of dancing can be seen 
as similar to the activity of leading 
a thought within other cultural 
practices. The medium is different and 
of course the medium affects how 
knowledge and thinking are organized. 
However, thinking is not an activity 
that happens only within the medium 
of words. Thinking happens while 
using mathematical terms, and it also 
happens within dance. In dance we 
use bodily movements as our medium 
of thoughts. While dancing, dancers 
contemplate their knowledge. Their 
work is both reflective and embodied. 
Movements are outcomes of both 
intentional decision-making and of 
subconscious physical organizations. 
Movements in dance are immediate 
and they happen within physical 
patterns we control, design, feel, and 
undergo – all at the same time. My 
work emphasizes that as dancers we 
approach embodied knowledge in a 
contemplative way. Following that, 
I think dance can play a major role in 
interdisciplinary research. Dancers 
deal with the knowledge their bodies 
embody. Therefore, they have an 

access to tacit knowledge all human 
beings share, but other people don’t 
cultivate their contemplation within. 
The knowledge dancers have can 
shed light on how the human body 
participates our processes of knowing. 

I really like the approach of this 
symposium; building bridges between 
scientific disciplines of health care 
and the performing arts. Krzysztof 
Bierski, a colleague of mine, develops 
the claim on how cultivating a skill 
is essential to the human well-
being. I think that in our cultural 
enterprises we also have the keys to 
improve our well-being, as individuals 
and as a society. We do it whether 
we challenge and regulate our 
understanding philosophically, or 
practice our comprehension within 
a physical work. Our practices 
contribute to our own well-being 
and offer us keys for discovering new 
possibilities for a better life. First of 
all, we improve our own capacities, 
direct consciously our decision-
making, and develop ourselves, 
but our findings have also social 
significance. In this stage of my 
work, my interest goes beyond the 
integration between practice and 
theory to the social worth of our 
knowledge. I am interested in the 
social aspects dance-knowledge 
may accelerate. It goes beyond the 
questions of ‘what and how we know,’ 
to the research of ‘how we can make 
this knowledge valuable’, and to the 
emphasis on ‘how we can improve the 
well-being in the society we live in’.

Onderzoek
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INTERVIEWS

Einav Katan-Schmid has a multi-
disciplinary background. She 
trained as a dancer, studied arts, 
hermeneutics, and philosophy 
of science, and got her PhD 
in philosophy. Her current 
topic of research in dance 
philosophy integrates her multi-
disciplinary experiences within an 
interdisciplinary research. As she 
testifies, her journey into dealing 
with philosophy of dance connects 
all the different cultural practices 
she has been participating in. During 
the symposium Building Bridges we 
had an interview with her. Einav 
tells that the idea of connecting her 
philosophical background with her 
dance practice was influenced by her 

thesis on understanding Kafka’s book, 
“The Castle”. 

Einav: In Kafka’s writings meanings 
emerge within the action of words. 
The sentences are not literal, and 
often the reader does not capture 
the meaning, if there is an attempt 
to comprehend the sentences 
metaphorically. For that reason, I 
understood the meaning in reading 
Kafka’s “The Castle” as an allegory 
on the actual process of the reader. I 
started to reflect upon what reading 
and dealing with the work does to 
you as its reader. This was a starting 
point for me to build an analogy 
between literature and dance as 
different media of communication. 

A TALK WITH 
EINAV  
KATAN-SCHMID



NCPA symposium ‘Building Bridges’

61

Onderzoek

Lecture door Ingrid Ceelen  
en Karin Lambrechtse

60

BREAK OUT

SESSIES

DANCERESOURCE:  
DE HEDENDAAGSE 

DANSER VAN BINNENUIT! 
ONDERZOEK HAN SPORTS 

& EXERCISE NUTRITION. 
ONDERZOEK VAN EN 

UITGEVOERD DOOR HAN  
SPORTS & EXERCISE 

NUTRITION 

Wat heeft de podiumkunstenaar, in dit geval 
de danser, nodig om optimaal te (blijven) 

presteren? Dat en meer gaan we gedurende deze 
interactieve workshop met elkaar bespreken. 

De thema’s binnen ons onderzoek: (het meten 
van de) lichaamssamenstelling, voedingskennis, 

eetgedrag en lichaamsperceptie vormen de basis 
voor dit interactieve gesprek. Daarnaast gaan 

we aan de slag met casuïstiek uit de praktijk en 
vergelijken we de positie van de thema’s binnen 

de danswereld en topsport. Met als doel: een 
gezondheidsbeleid voor dansers waarin voeding 

een essentiële rol speelt. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd in samenwerking met ArtEZ Academie 

voor Theater en Dans.
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The workshop is inspired by Gaga, the movement research 
of Ohad Naharin with Batsheva Dance Company, as by other 

somatic practices, and it is led by my philosophical inquiry, built 
upon pragmatism, phenomenology, and current philosophies of 

embodiment. We will research the relationship between precision 
of intentionality and somatic attention. We will explore a range of 
qualities and sensations and will travel through metaphors, bodily 

textures, and variety of rhythms and of physical effort. We will 
articulate our feelings and will question their physical differentiation 
within movements. The practice is highly physical and leads to a full 

body engagement. Following from Gaga, the workshop will be guided 
by verbal instructions and you won’t be asked to copy movement. For 
that reason, the workshop is open to both dancers and non-dancers, 

who are not afraid to sweat their knowledge.

EMBODIED RESEARCH:  
IMPROVISATION-BASED DANCE CLASS

Workshop by Einav Katan-Schmid
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ArtEZ Conservatorium kent een Music&Health programma, waarin 
ex- en interne zorgprofessional (in een doorlopend programma) 
essentiële aspecten van duurzaam gezond gedrag (in Body, Mind 
en Communication) bij studenten bewustmaken, en basisprincipes 
oefenen. Gehoorproblemen bij musici zijn een veelvoorkomend 
probleem, maar de laatste 5 jaar is als gevolg van de toenemende 
aandacht in de media, maar zeker ook de concrete aandacht binnen 
ArtEZ voor dit onderwerp een verandering in attitude merkbaar onder 
binnenkomende en studerende studenten. Oordoppen worden massaal 
aangeschaft, soms gebruikt, maar tijdens festivals en optredens is het 
geluid aan de bron nog steeds vaak grensoverschrijdend (i.v.m. veilige 
geluidsnormen).

Rianne Heezen vertelt over de achtergronden van gehoorklachten 
bij musici en de aanpak van ArtEZ Music & Health met betrekking 
tot duurzaam horen; Roy Boers vult dit aan vanuit de audiologie 
en de samenwerking met ArtEZ en laat de deelnemers ervaren wat 
verminderde geluidsperceptie voor de muziekbeleving betekent. 
Iris Bakker en Myrthe Velthausz lichten hun toegepaste hbo-
onderzoek toe, dat Zicht op Horen als titel draagt. Dit richt zich op 
het exploreren van redenen onder studenten van ArtEZ, voor niet 
gebruiken van gehoorpreventieve kennis en attributen betreffende 
veilig musiceren. Tevens beoogt het te adviseren omtrent een 
concreet plan van aanpak voor gedragsverandering onder de ArtEZ-
populatie.

ZICHT OP HOREN

Workshop door Roy 
Boers, Rianne Heezen en 
logopediestudenten  
Iris Bakker en  
Myrthe Velthausz
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ArtEZ Conservatorium kent een Music & Health programma, waarin 
ex- en interne zorgprofessionals (in een doorlopend programma) 

essentiële aspecten van duurzaam gezond gedrag (in Body, Mind en 
Communication) bij studenten bewustmaken, 

en basisprincipes oefenen.
In de introductie wordt de leerlijn geschetst, een korte film vertoond, 

en in de workshop worden twee korte lessen gegeven, waarin twee 
disciplines tonen hoe ze werken met musici 

aan houding, spelen en bewegen.

Dispokinesis (van: dispositie en kinesis) is een training ontwikkeld 
voor musici en podiumartiesten, oorspronkelijk door Gerrit 

Onne van der Klashorst en richt zich op herstellen van de 
natuurlijke bewegingen van de mens, volgens neurofysiologische, 

ontwikkelingspsychologische 
en anatomische principes.

Mensendieck is een paramedische discipline, gericht op het 
herstellen van klachten, ontstaan vanuit een inefficiënt houdings- en 

bewegingspatroon. Er wordt gebruik gemaakt van visuele, auditieve 
en kinesthetische feedback.

INTRODUCTIE, FYSIEK EN PRAKTISCH 
WERKEN BEWUST EN BASISVAARDIG 

DUURZAAM MUSICEREN 
 

Workshop door Rianne Heezen,  
Dianne Bolte en Charlotte van der Burgh
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De Ronnie Gardner Methode (RGM) is een zowel 
vrolijke als intensieve multimodale oefenmethode 
voor de hersenen waarbij spraak, beweging en 
cognitieve uitdaging worden gecombineerd. 
Oefeningen worden zittend of staand uitgevoerd 
op het ritme van muziek aan de hand van 
geprojecteerde symbolen. De doelgroep is 
divers en varieert van onder meer mensen met 
een neurologische aandoening (Parkinson, MS, 
CVA/NAH) tot kinderen met leer-, lees- en/of 
aandachtsproblemen en gezonde ouderen. Aan 
het eind van de workshop hebben de deelnemers 
inzicht in de methode en de verschillende 
toepassingsmogelijkheden en hebben zij ervaren 
hoe muziek en ritme toegepast kunnen worden 
in de zorg voor diverse doelgroepen. Tijdens de 
workshop worden samen enkele oefeningen 
gedaan, zodat men actief kan ervaren hoe de RGM 
werkt.

MUZIEK ZET HET BREIN IN BEWEGING MET 
DE RONNIE GARDNER METHODE

Workshop by Mariken Jaspers en André de Jong
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“TIJDENS ELK ONDERDEEL 
HEB IK WEL IETS GELEERD 
WAT IK KAN GEBRUIKEN 
OP MIJN STAGE EN IN HET 
CONTACT MET PATIENTEN.” 
Mareike van Beek
Logopedie studente
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NCPA creëert gelegenheid tot het delen van eigen 
praktijk, om zo mogelijk te maken dat we de 
waarde ervan kunnen zien voor en door de ogen 
van anderen. Daarom zijn deze dagen belangrijk 
en als ik kijk naar de opkomst ook heel gewenst 
en geslaagd. Samen hebben we laten zien dat het 
delen van eigen praktijk heel laagdrempelig kan 
door ‘gewoon’ te vertellen wat je aan het doen 
bent aan iemand die zich in een ander domein 
bevindt. We creëren daarmee ook gezamenlijk 
discours en werken aan gedeeld vocabulaire 
tussen de verschillende samenwerkende partners. 
Daarbij hebben we docenten en studenten ook 
de kans gegeven hun eigen praktijk vanuit een 
abstractere en meer methodische benadering te 
bezien. Niet alles hoeft een match te zijn, ook als 
mensen naar huis gaan met nieuwe vragen hebben 
we ons doel bereikt.

SLOTWOORD
GABY ALLARD




