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Sportmedische Aspecten van Dans

 
Dagvoorzitter:  Els Stolk of Esther Schoots. 
 
08.30 - 09.00 uur Ontvangst. 
 
09.00 - 09.10 uur Opening (Dagvoorzitter)
 
09.10 - 10.10 uur Een lezing in drie delen

geven in het werkveld van dans met het accent op het raakvlak met de 
sportgeneeskunde.

• Gaby Allard Director faculty Theatre and Dance, director NCPA

• Joost van Megen Health coördinator ArtEZ, liaison NCPA.

• Derrick Brown ArtEZ

liaison NCPA

 

10.10 - 10.25 uur Pauze. 
 
10.25 - 10.55 uur Enkel- en voetblessures bij dansers: orthopaedische oorzaken van een 

beperkt relevé
voor Dansers en Musici MCH Bronovo, Den Haag, voorzitter NVDMG

10.55 - 11.25 uur Een leven lang fit in alle aspecten van het dansvak, uitvoerend en docerend 
    (degeneratieve problemen 

Felter; revalidatiearts)
11.30 - 12.00 uur Verplaatsing naar locatie waar dansers hun warming
12.15 - 13.00 uur Performance dansers Artez.
 
13.00 - 14.00 uur Lunch. 
 
14.00 - 14.30 uur 'Het dans medisch onderzoek op ArtEZ: topsport ontmoet danser'

 Arjan Kokshoorn, sportarts.
14.30 - 15.00 uur Het jonge danslichaam in relatie tot (intensieve) dansbelasting (groei gerelateerde 

aandoeningen en blessures)
 
15.00 - 15.15 uur Pauze  
 
15.15 - 16.15 uur Interactie met de praktijk; voorbeelden en

diverse danstrainingen
16.15 - 16.45 uur Plenaire sessie met de sprekers van de dag 
 

16.45 - 17.00 uur Uitloop en ontmoeting
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ther Schoots.  

Opening (Dagvoorzitter). 

Een lezing in drie delen met als doel de arts/de aios sportgeneeskunde inzicht te 
geven in het werkveld van dans met het accent op het raakvlak met de 
sportgeneeskunde. 

Gaby Allard Director faculty Theatre and Dance, director NCPA

van Megen Health coördinator ArtEZ, liaison NCPA.

Derrick Brown ArtEZ researcher and PhD candidate at Radboud University, 

liaison NCPA. 

en voetblessures bij dansers: orthopaedische oorzaken van een 
beperkt relevé; A.B.M. (Boni) Rietveld, orthopaedisch chirurg, Medisch Centrum 
voor Dansers en Musici MCH Bronovo, Den Haag, voorzitter NVDMG
Een leven lang fit in alle aspecten van het dansvak, uitvoerend en docerend 
egeneratieve problemen en een benadering volgens ICF); (Anandi van Loon

Felter; revalidatiearts). 
Verplaatsing naar locatie waar dansers hun warming-up houden
Performance dansers Artez. 

'Het dans medisch onderzoek op ArtEZ: topsport ontmoet danser'
Arjan Kokshoorn, sportarts. 
Het jonge danslichaam in relatie tot (intensieve) dansbelasting (groei gerelateerde 
aandoeningen en blessures); Esther Schoots, sportarts. 

Interactie met de praktijk; voorbeelden en dialoog over de verschillen 
diverse danstrainingen; diverse docenten van ArtEZ. 
Plenaire sessie met de sprekers van de dag (die nog aanwezig zijn)

Uitloop en ontmoeting. 

SOS2336 

Sportmedische Aspecten van Dans 

met als doel de arts/de aios sportgeneeskunde inzicht te 
geven in het werkveld van dans met het accent op het raakvlak met de 

Gaby Allard Director faculty Theatre and Dance, director NCPA. 

van Megen Health coördinator ArtEZ, liaison NCPA.  

researcher and PhD candidate at Radboud University, 

en voetblessures bij dansers: orthopaedische oorzaken van een pijnlijk en 
, Medisch Centrum 

voor Dansers en Musici MCH Bronovo, Den Haag, voorzitter NVDMG. 
Een leven lang fit in alle aspecten van het dansvak, uitvoerend en docerend  

(Anandi van Loon-

up houden.   

'Het dans medisch onderzoek op ArtEZ: topsport ontmoet danser';  

Het jonge danslichaam in relatie tot (intensieve) dansbelasting (groei gerelateerde 

dialoog over de verschillen in de 

(die nog aanwezig zijn). 


