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Stichting Dans op
Recept actief

In dit eindverslag leest u op welke manier we onze doelen gehaald
hebben, wat onze mijlpalen en successen zijn. Hoeveel deelnemers
we hebben bereikt met dit project. Welke netwerken we hebben
gebouwd, welke activiteiten we hebben uitgevoerd en wat onze
leermomenten zijn voor de toekomst.

Dans op Recept 2017-2019

In 2017 tot 2019 is het project Dans op Recept voor mensen met
Parkinson in Friesland gestart, gefinancierd door de provincie
Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar en Stichting Beatrixoord
Noord Nederland. Het project Dans op Recept voor mensen met
Parkinson kan worden gezien als een zeer succesvol project. De
opgedane kennis, leermomenten, succesmomenten, ervaring en
gebouwde netwerken hebben we gebruikt om Dans op Recept in
2020 te verbreden naar nieuwe doelgroepen, namelijk mensen
met een niet aangeboren hersenletsel (hierna NAH) en mensen met
chronische pijnklachten.

Dans op Recept 2020-2022

Voor u ligt het eindverslag van
het project Dans op Recept,
periode 2020-2022. Dans op
Recept is een samenwerking
tussen Stichting DeDansDivisie
en Revalidatie Friesland. Het
gezamenlijke doel van beide
partijen is een bijdrage leveren
aan de kwaliteit van leven
van mensen met chronische
ziekten zoals mensen met
niet aangeboren hersenletsel,
mensen met chronische
pijnklachten en mensen met de
ziekte van Parkinson.

De uitbreiding van Dans op Recept is gefinancierd tussen 1
september 2020 en april 2022 met de aanloopregeling samen
cultuur maken van het Fonds Cultuur Participatie met een bedrag
van € 118.750, naast een financiële bijdrage van Revalidatie Friesland
van €85.000, een bijdrage van FNO van € 15.503,00 en een
bijdrage van € 5000,00 van Fonds de Gavere.

Nieuwe stichting Dans op Recept

Omdat de omvang van het project Dans op Recept steeds groter is
geworden, hebben we in oktober 2020 besloten Dans op Recept in
de toekomst niet langer als project onder DeDansDivisie te zetten,
maar een eigen stichting voor het project op te richten, namelijk,
Stichting Dans op Recept. Vanaf april 2022 zal de Stichting Dans
op Recept actief worden. Ook is Dans op Recept vanaf 2020 een
geregistreerde merknaam.
Wij wensen u veel leesplezier namens,
Directeur-bestuurder DeDansDivisie en Dans op Recept Marlien Seinstra
Raad van Toezicht: Dieneke Zwiers, Remi Adriaansz en Renate Vasterd
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Nelleke (61 jaar) deelnemer dansles
chronische pijn Drachten:

“Hoe heerlijk is het als je toch ondanks mijn
beperkingen weer kan dansen/bewegen. Er
wordt op zeer liefdevolle en kundige wijze
lesgegeven waardoor je blij en voldaan naar
huis gaat”.

1.1 MISSIE DANS OP RECEPT

‘De nadruk ligt niet
op de beperkingen
of ziekte zelf’

In 2020 zijn Stichting DeDansDivisie en Revalidatie Friesland gestart
met de ontwikkeling van het project Dans op Recept voor mensen
met niet-aangeboren hersenletsel (hierna NAH) en voor mensen met
chronische pijnklachten. In dit eindverslag kunt u lezen in hoeverre en op
welke manier onze doelen zijn behaald. Mijlpalen, succesmomenten en
leermomenten, alle pr-activiteiten, overzicht van de deelnemers van de
danslessen, persoonlijke ervaringen van deelnemers, informatie over het
wetenschappelijk onderzoek kunt u lezen in dit eindverslag.

We willen met Dans op Recept een transformatie
teweegbrengen in denken en doen van professionals
in de zorg- en welzijnssector, de culturele sector en de
overheid. We streven naar meer normalisering in het
medisch domein, de zorgsectoren en bij de overheid
van het doorverwijzen van langdurig zieke mensen naar
cultuurparticipatie. Dit doen we door een laagdrempelig
passend dansaanbod in heel Friesland op te zetten
geschikt voor mensen met NAH, Parkinson en mensen
met chronische pijnklachten. De danslessen bieden een
alternatief ten opzichte van het reguliere medische circuit.
Dans wordt als middel ingezet om het leven voor mensen
met Parkinson, NAH en chronische pijnklachten fysiek en
mentaal te verbeteren. Met Dans op Recept willen we aan
sluiten bij de persoonlijke behoeften en mogelijkheden
van mensen. We leggen met Dans op Recept de nadruk
op veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen
van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.
In 2020 zijn Stichting DeDansDivisie en Revalidatie
Friesland gestart met de ontwikkeling van het project
Dans op Recept voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel (hierna NAH) en voor mensen met chronische
pijnklachten. In dit (voorlopige) eindverslag kunt u lezen
in hoeverre en op welke manier onze doelen zijn behaald.
We benoemen de behaalde resultaten, succesmomenten
en leermomenten. Verder geven we een overzicht van
de deelnemers van de danslessen, het opgebouwde
netwerk, de (pr) activiteiten en delen we de stand van
zaken van het wetenschappelijk onderzoek.
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STAP 1

INVENTARISEREN NETWERKEN EN ZORGSYSTEMEN
 september 2020 - januari 2022

‘In coronatijd hebben
we op onderdelen
zelfs extra activiteiten
gedaan’

We hebben bestaande netwerken en zorgsystemen
rondom de doelgroepen mensen met een CVA en
chronische pijn patiënten in Friesland in kaart gebracht.
Voor NAH en CVA is er vanuit het ziekenhuis een
groot netwerk met meer dan honderd verwijzers (zoals
fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen etc.) die
regelmatig geïnformeerd worden over ontwikkelingen
zoals Dans op Recept. Dans op Recept staat ook
opgenomen in het verwijsaanbod. Voor chronische pijn
is sinds kort in Friesland een netwerk opgebouwd. Hier
sluiten wij op aan in de opbouw van het netwerk.
Het opgebouwde netwerk van partners gebruiken we
voor het verder uitrollen van Dans op Recept. Denk aan
kennisdeling, informatiedeling via nieuwbrieven aan het
netwerk en verwijzers en afspraken met financiers. Een
overzicht van de gesprekken en samenwerkingsafspraken
met het netwerk is bijgevoegd in bijlage 1.

STAP 2
1.2 ALGEMENE SAMENVATTENDE
CONCLUSIES STAPPENPLAN 2020-2021
(FASE 1)

In een bijzondere tijd, in de pandemie met lock
downs mochten wij ons project starten. Een tijd
van aanpassen, nieuwe wegen zoeken, creatief
zijn en soms gewoon accepteren dat iets even
niet kan. Natuurlijk is corona van invloed geweest
op ons traject, maar dit heeft niet alleen negatieve
invloed gehad. Ondanks dat een aantal stappen,
vanwege de coronamaatregelen, later zijn gestart
of afgerond hebben we de gestelde doelen en
resultaten wel grotendeels gehaald. We hebben
op onderdelen zelfs extra activiteiten gedaan
en resultaten behaald, zoals beschreven onder
paragraaf 1.3. In ons projectplan hadden we
een stappenplan beschreven, hieronder leest u
op welke manier en wanneer we deze stappen
hebben uitgevoerd.

STARTEN PILOT DANSWORKSHOPS
 november - december 2020
We hebben 10 pilot danslessen uitgevoerd met onze
doelgroepen om te onderzoeken op welke manieren
de danslessen het beste aansluiten bij de behoefte en
wensen van onze doelgroepen. Om deze pilotlessen
voor te bereiden hebben we een informatieve
brainstormsessie met therapeuten, revalidatieartsen
en dansdocenten georganiseerd. Hierdoor werd de
medische therapeutische inbreng over de aspecten
van de chronische beperking gecombineerd met de
artistieke en didactische kennis van de dansdocenten.
Deze gezamenlijke brainstormbijeenkomsten zorgden
tevens voor een breed draagvlak onder medewerkers van
Revalidatie Friesland voor het inzetten van dans binnen de
zorg. De pilot workshops zijn op een gestandaardiseerde
manier geëvalueerd, om inzicht te krijgen wat wel en niet
werkt bij deze doelgroepen en waar we in toekomstige
lessen rekening mee moesten houden. We hebben daarbij
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gezien dat de lessen voor de mensen met NAH wel lijken
op die van Parkinson. Daarentegen vroeg de doelgroep
chronische pijn wel een iets aangepaste aanpak.

STAP 3

TRAINING ONTWIKKELEN
 november 2020 - april 2021
Op basis van o.a. de informatie van de pilotworkshops
hebben we een training ontwikkeld voor dansdocenten.
In februari is een training gegeven bestaande uit
theoretische kennis rondom de ziektebeelden. In april is
een praktische training gegeven waarin de dansdocenten
hebben geleerd waar ze rekening mee moeten houden
binnen de danslessen. Verder is er aandacht besteed
aan het netwerk van NAH en chronische pijn, zodat
de dansdocenten mede het netwerk kunnen helpen
opbouwen.

STAP 4

DOMEIN OVERSTIJGENDE BIJEENKOMSTEN
ORGANISEREN
 januari - februari 2020
Na een inventarisatie van het netwerk zijn er
(vanwege de coronamaatregelen) online beleefsessies
georganiseerd als vervanging op de regionale live
bijeenkomsten. Bij de grootschalige bijeenkomst waren
125 deelnemers online aanwezig vanuit verschillende

domeinen zoals overheid, zorgverwijzers, cultuurmakers,
zorgverzekeraar, maatschappelijke organisaties etc. Ook
waren er meerdere potentiële deelnemers aanwezig.
Bij de tweede kleinschaligere bijeenkomst waren
35 deelnemers aanwezig. In totaal waren er dus 160
aanwezigen. Het doel was minimaal 125 en is daarmee
ruimschoots gehaald. Daarnaast zijn er op verzoek van
netwerkpartners nog extra presentaties gegeven bij het
netwerk waarin we nog meer mensen hebben bereikt.
Terug te lezen bij extra resultaten paragraaf 1.3.

STAP 5

OPSTARTEN VAN DE DANSLESSEN
 mei 2021 - januari 2022
De danslessen konden we pas later opstarten dan we
wilden door corona. We hebben daarom in maart een
online proefles ontwikkeld waar 25 mensen aan mee
deden. Vanaf juni 2021 konden we pas van start met de
lessen. De aanmeldingen waren veel lager dan ingeschat.
De doelgroep is vanwege de coronamaatregelen extra
voorzichtig om ergens aan mee te doen. Ook was het in
coronatijd lastiger om deze doelgroepen te bereiken. In
deze eerste fase van het project startte we de danslessen
voor mensen met NAH en chronische pijnklachten op
voor € 3,50 per les. Er zijn 9 locaties waar de danslessen
van Dans op Recept voor mensen met Parkinson draaien,
namelijk in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Dokkum,
Sneek, Workum, Harlingen, Franeker en Steenwijk.
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten

op deze locaties voor de lessen chronische pijn en
NAH. In hoofdstuk 3 is een uitgebreid overzicht van de
danslocaties en aantal deelnemers te lezen.

STAP 6

PROMOTIEONDERZOEK KADEREN EN
NULMETING UITVOEREN
 juni 2021 - januari 2022
Het wetenschappelijk onderzoek is gestart in juni 2021.
Bij de start van de danslessen is deelnemers gevraagd
of ze mee wilden deelnemen aan het wetenschappelijk
onderzoek dat vanuit Revalidatie Friesland dat gekoppeld
is aan de lessen. Er doen momenteel 38 deelnemers mee
aan het wetenschappelijk onderzoek. Ook ondersteunen
studenten van de Hanze Hogeschool in dit onderzoek.

STAP 7

MONITOREN DOELSTELLINGEN DANS OP RECEPT EN
TOEKOMST PLANNEN
 november - december 2021
Alle voorlopige activiteiten en resultaten zijn op basis van
de gestelde doelen verwerkt in dit eindverslag.

Christa (74 jaar) deelnemer dansles chronische pijn Harlingen:

“Ik ben door mijn vriendin Joke meegenomen naar Dans op Recept. Een leuke gezellige club waar
op een relaxte manier wordt geoefend en alle spieren toch aan bod komen. Ik heb er zeker baat bij.
Zelfs de fysiotherapeut zegt dat ik soepeler ben. Bovendien wordt er veel gelachen, heerlijk. Elke
week weer genieten!”
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Erna (55 jaar) deelnemer dansles chronische pijn Drachten:

“Dans op Recept is inspanning en ontspanning. Heerlijk dansen
met verschillende bewegingen en dan voel ik geen pijn! Samen
genieten met mooie muziek en leuke contacten”.
1.3 EXTRA ACTIVITEITEN EN RESULTATEN FASE 1

WINNAAR

&AWARD

Winnen landelijke inclusie award

We hebben in 2020 met het winnen van de &award landelijke erkenning
gekregen vanuit de code inclusie en diversiteit. Dit is een stimuleringsprijs
voor organisaties die succesvol bijdragen aan meer inclusie en diversiteit
in culturele organisaties. Het juryadvies was dat Dans op Recept
cultuurparticipatie mogelijk maakt voor een vaak vergeten doelgroep,
namelijk mensen met chronische ziekten. In bijlage 6 is de brief van het
ministerie opgenomen. We hebben ook deelgenomen aan de jury voor de
selectie van de winnaars van de inclusie award 2021.

Extra presentaties en gastlessen

In aanvulling op onze eigen georganiseerde beleefsessies hebben we
verschillende extra presentaties gegeven vanuit Dans op Recept. In ons
activiteiten en pr-activiteiten overzicht is te lezen waar en wanneer deze
presentaties plaatsvinden. Mooi is dat al deze presentatie op uitnodiging van
externe partij waren. In totaal hebben we met onze presentaties circa 3000
mensen bereikt.

Extra pr-activiteiten

Om de doelgroep in de coronaperiode nog beter te bereiken, hebben we
extra pr-activiteiten ontwikkeld. Denk aan een filmpje op Omrop Fryslân en
bilboards langs de weg. Daarvoor hebben we apart financiering geregeld
aangezien dat niet binnen de bestaande middelen mogelijk was. Voor een
totaaloverzicht zie de pr-activiteiten.

Vergoeding zorgverzekeraar

‘We zijn de eerste partij
in Nederland die cultuur
binnen de zorgverzekering
heeft gekregen’

Positieve mijlpaal die we tijdens het project hebben behaald was de
toezegging van Zorgverzekeraar De Friesland om de danslessen voor
mensen met Parkinson vanaf januari 2022 te vergoeden. Ook het
Zilveren Kruis heeft gezegd interesse te hebben, met deze partij gaan
we in de tweede fase van het project in gesprek. Het nieuws rondom de
zorgverzekeraar heeft veel landelijke PR voor het project opgeleverd. Zo
heeft SBS6 een item over het nieuws gemaakt en ook stonden we met
dit nieuws in verschillende landelijke kranten. We zijn de eerste partij in
Nederland die cultuur binnen de zorgverzekering hebben gekregen en daar
zijn we heel trots op.
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DANS OP RECEPT

20

Landelijke uitrol Dans op Recept

danslessen

168
deelnemers

Extra danslocaties

Het doel was 12 lessen op te starten met 144 deelnemers in totaal. Voor
alleen de groep NAH en chronische pijn hebben we dat niet bereikt.
We denken dat de inschatting ook wel aan de hoge kant is geweest.
Daarnaast heeft corona niet meegeholpen tijdens onze projectperiode.
We zien daarnaast wel een vraag naar een extra leslocaties voor
Parkinson in Joure en een vraag vanuit een grote zorgorganisatie in
Friesland voor ouderenzorg namelijk ZuidOostZorg om danslessen
binnen hun eigen organisatie te gaan aanbieden van Dans op Recept.
In totaal bereiken we met Dans op Recept momenteel 168 deelnemers.

Totaal aantal danslessen Dans op Recept

20

Totaal nieuw gestarte danslessen

11

Totaal aantal deelnemers met Parkinson

79

Totaal aantal deelnemers met chronische pijn

30

Naar aanleiding van onze toekenning van de zorgverzekeraar en het succes van ons project in
Friesland, kwam er veel vraag vanuit verschillende partijen in Nederland om samen te werken
of Dans op Recept ook in andere provincies uit te rollen. Als organisatie hebben we besloten,
alleen met partijen in zee te gaan die net als wij een provinciale uitrol van Dans op Recept
kunnen uitzetten en kunnen garanderen dat ze zoveel mogelijk mensen met een chronische
ziekte bereiken en deze uitrol ook kunnen borgen. Het is natuurlijk prachtig dat een Fries
initiatief over verschillende delen van Nederland kan worden verspreid. We hebben hiervoor een
samenwerkingsmodel uitgewerkt, waarin externe partijen een financiële bijdrage moeten leveren
om het concept van Dans op Recept uit te kunnen rollen. Uitgangspunt is dat partijen elkaar
moeten versterken en samenwerking tot een verdieping van het concept Dans op Recept moet
leiden. Daarnaast is het doel om bij de landelijke uitrol ook weer wetenschappelijk onderzoek te
starten.
In 2020 is Dans op Recept heeft Ronald Wintjens, (tevens directeur van de Nederlandse
dansdagen) en van dansgezelschap Project Sally uit Maastricht Dans op Recept benaderd, met de
vraag tot samenwerking. Vanaf dat moment zijn verschillende verkennende gesprekken geweest
tussen beide partijen om Dans op Recept uit te rollen in Limburg. Momenteel wordt gewerkt door
beide partijen aan een officiële samenwerkingsovereenkomst waarin beide partijen afspraken
hebben vastgelegd hoe de samenwerking eruitziet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Vanaf
2023 zal Dans op Recept in geïmplementeerd worden in de provincie Limburg. Het jaar 2022
wordt gebruikt door dansgezelschap Sally om de uitrol te kunnen financieren.
Tevens zijn we van plan in 2023 Dans op Recept uit te rollen in de twee andere noordelijke
provincies, Groningen en Drenthe. Verkennende gesprekken vinden momenteel plaats met het
Cultuurloket en Vrijdag uit Groningen, met Arts in Health Groningen, het Noordelijk Instituut voor
Kunst in de Zorg, met de Aletta Jacobs School afdeling public health, (dit is een samenwerking
tussen het UMCG, De Hanze Hogeschool en de Rijks Universiteit Groningen), verschillende
ambtenaren van de provincie Groningen en met het Zorg Innovatie Forum uit Groningen. In
Drenthe zijn verkennende gesprekken geweest met de provincie en K&C Assen. Alle partijen staan
zeer positief over een uitrol van Dans op Recept naar beide provincies. De komende tijd zullen
projectgroepen worden gebouwd en gezamenlijk gekeken worden naar vormen van financiering.

Dans op Recept als etalage project in Europese subsidie aanvraag
Totaal aantal deelnemers met chronische pijn

26

Totaal aantal deelnemers binnen
ZuidOostZorg

33

Totaal aantal deelnemers

168

Dans op Recept is het etalageproject voor Nederland binnen de Europese subsidie aanvraag
Culture Care en wordt aangevraagd bij Creative Europa. Doel is kennisuitwisseling, netwerken
bouwen en methodiek/monitoring ontwikkeling en onderwijsontwikkeling tussen 6 verschillende
landen te starten rondom cultuur en de zorg. De landen zijn: Oostenrijk, Portugal, Ierland, Finland,
Hongarije en Nederland. Voor Dans op Recept betekent dit dat we de mogelijkheid krijgen om
onze kennis en ervaring te delen met andere landen en daarnaast ons netwerk Europees uit te
breiden en te kunnen leren van hoe andere landen bezig zijn met cultuur en zorg. In juni 2022 is
de uitslag van deze aanvraag.

9

2

DOELEN

beoogd en behaald
10

DOELEN: BEOOGD EN BEHAALD

Dans op Recept heeft in
2020 bij de start van het
project de onderstaande
doelen geformuleerd. In
dit hoofdstuk beschrijven
we in hoeverre en op welke
manier deze doelen zijn
behaald en wat de gevolgen
hiervan zijn op de korte of
lange termijn.
1. Positieve bijdrage leveren aan de fysieke en
mentale gezondheid van mensen met NAH
en mensen met chronische pijnklachten
verbeteren
2. Ontwikkeling training
3. Laagdrempelige danslessen ter kennismaking
opzetten en goed bereik van de danslessen
4. Domein overstijgende netwerken creëren en
opbouwen integraal netwerk
5. Overzicht bijeenkomsten en aantal deelnemers
maken
6. Onderzoek en kennisdeling
7. Samenwerking Revalidatie Friesland en
DeDansDivisie
8. Dans als preventie, rol van de zorgverzekeraar

Marjo ( 52 jaar) deelnemer
chronische pijn Leeuwarden:
“Dansen op recept geeft mij heel veel
plezier! Het is fijn om met een groepje
mensen die lichamelijk in hetzelfde
schuitje zitten als ik, iedere week
toch samen te kunnen dansen en
bewegen naar vermogen. Het maakt
mijn lichaam soepeler en geeft me het
plezier in bewegen terug. Bovendien
is het erg leuk om te leren dansen en
steeds meer te kunnen! Daarnaast
leer ik om beter naar mijn lichaam
te luisteren en om mijn grenzen te
bewaken. En als ik daar niet goed om
denk dan zijn er altijd de dansleraren
nog .
Dansen op muziek raakt je en doet
ook veel met je geest en je hart. Het
verzacht en versoepelt en dat kunnen
mensen met chronische pijnklachten
goed gebruiken want pijn verhard je
en maakt stijf en stram”.
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‘De input van
professionals is
onmisbaar voor
het goed en veilig
ontwikkelen van de
danslessen’

De volgende personen hebben meegewerkt om de
doelen van Dans op Recept binnen dit project te
verwezenlijken:
• Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling
training, revalidatiearts, Wya Feenstra verbonden aan
Revalidatie Friesland
• Strategische adviseur, Peter Tammeling, manager
vanuit Revalidatie Friesland
• Bouwen netwerken: Marloes Schreur, strategisch
adviseur bij gemeente Leeuwarden
• Zakelijke en artistiek leiding DeDansDivisie, Marlien
Seinstra
• Zakelijk ondersteuning: Jan Paul Dekker
• Projectondersteuner: Alie Falkena
• Communicatie en PR: Marcia Dijkstra/ Wiesje Procee
• Cursistenadministratie: Miranda van Toor
• Dansdocententeam: Niels van der Wal, Miranda van
Toor, Trudi Nolte, Trijntje de Vries en Marlien Seinstra

2.1 POSITIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE
GEZONDHEID VAN ONZE DOELGROEP

Momenteel loopt het wetenschappelijk onderzoek naar
de effecten van de danslessen op onze doelgroep. In
paragraaf 2.5 gaan we dieper op dit onderzoek in. Na 2,5
jaar kunnen we wetenschappelijk aantonen wat voor de

effecten de danslessen hebben op onze doelgroepen.
Om toch vast een klein beeld te schetsen van de
invloed van de danslessen op de doelgroepen
hebben we onze docenten de opdracht gegeven om
een aantal leerlingen te vragen wat de lessen voor
de deelnemers betekenen en wat ze eruit halen. Dit
geeft al een goed beeld van de positieve bijdragen
die de danslessen geven op de fysieke en mentale
gezondheid van onze deelnemers.

2.2 ONTWIKKELING TRAINING

Het doel van Dans op Recept was een
docententraining voor het docententeam van Dans
op Recept te ontwikkelen. Deze training is door
Marlien Seinstra en Wya Feenstra in samenwerking
met verschillende zorgprofessionals vanuit Revalidatie
Friesland en 11 deelnemers vanuit beide doelgroepen
ontwikkelt en verzorgd. Revalidatie Friesland heeft
alle uren die zorgmedewerkers in deze ontwikkeling
wilden stoppen financieel vergoed. De ontwikkeling
van de training bestond uit de volgende stappen:
1. Brainstormsessie met 16 zorgmedewerkers vanuit
Revalidatie Friesland
2. Pilotlessen met beide doelgroepen in
samenwerking met verschillende fysiotherapeuten
verbonden aan Revalidatie Friesland door
dansdocent Marlien Seinstra.
3. Ontwikkeling theoretisch gedeelte door
revalidatiearts Wya Feenstra in samenwerking
met een psycholoog verboden aan Revalidatie
Friesland.
4. Ontwikkeling praktisch gedeelte training door
Marlien Seinstra, Wya Feenstra en Robin Mulder,
bewegingsagoog van revalidatie Friesland en
gespecialiseerd in chronische pijn.
5. Al deze input werd verwerkt tot een 3-daagse
training. Deze training bestond uit een theoretische
gedeelte (2 dagen) en een praktisch gedeelte met
voorbereidende opdrachten ( 1 dag).

Brainstormsessie

Op 29 september 2021 waren 16 medewerkers verbonden
aan Revalidatie Friesland aanwezig om samen na te
denken hoe we de danslessen van Dans op Recept voor
deze doelgroep het beste konden vormgeven. Natuurlijk
bleef altijd het uitgangspunt dat er hier niet om een
zorgtraject ging, maar om cultuurparticipatie, maar de input
van professionals met veel ervaring met de doelgroep is
onmisbaar voor het goed en veilig ontwikkelen van de
danslessen van Dans op Recept.
Marlien Seinstra		
Artistiek leider DeDansDivisie
Peter Tammeling		
Manager Revalidatie Friesland
Wya Feenstra		
Revalidatiearts Revalidatie Friesland
Marloes Schreur		
Projectleider netwerken DeDansDivisie
Ariska Groen		
Muziektherapeut - Revalidatie Friesland
Brechtus Engelsma
Hoofd behandeleenheid Revalidatie Friesland
Kees Hein Woldendorp
Revalidatiearts Revalidatie Friesland
Heleen Reinders		
Beleidsmedewerker wetenschappelijk onderzoek
Revalidatie Friesland
Sanne de Jong		
Ergotherapeut Revalidatie Friesland
Jannigje Schilstra
1e verantwoordelijk verpleegkundige Revalidatie Friesland
Ellen Borghuis		
Revalidatiearts Revalidatie Friesland
Sandra van der Sluis
Fysiotherapeut Revalidatie Friesland
Hiske Hoekstra		
Fysiotherapeut Revalidatie Friesland
Jorine Schoenmaker
Promovendus Human Movement Sciences, UMCG
Annette Drijfhout
GZ-psycholoog Revalidatie Friesland
Ingrid Nijenhuis 		
Fysiotherapeut Revalidatie Friesland
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Pilotlessen met de doelgroep NAH en de doelgroep
chronische pijn

Marlien Seinstra heeft binnen Revalidatie Friesland in
november 2021, 5 weken, 5 proeflessen dans van een
uur gegeven aan mensen met NAH die op dat moment
revalideerden in Beetsterzwaag. Aan deze proeflessen
deden 5 mensen mee, meer mocht helaas niet door
de toen geldende coronamaatregelen. Deze lessen
werden tevens bijgewoond door een fysiotherapeut
van Revalidatie Friesland en gespecialiseerd in mensen
met NAH, revalidatieartsen Wya Feenstra en Kees Hein
Woldendorp. Ook met de chronische pijngroep zijn op
dezelfde manier 5 pilotlessen gedaan door Marlien
Seinstra. In deze groep zaten 5 deelnemers uit de
doelgroep. Tevens waren een psycholoog verbonden
aan Revalidatie Friesland, twee fysiotherapeuten
gespecialiseerd in chronische pijn en revalidatiearts Wya
Feenstra aanwezig bij de pilotlessen.
In de lessen werd geëxperimenteerd met verschillende
onderdelen van een dansles, zoals techniek training,
improvisatie oefeningen en het aanleren van
choreografiemateriaal. Na afloop werd de lessen
besproken met de doelgroepen, met als belangrijkste
uitgangspunt feedback op wat werkt wel en wat werkt niet
fysiek, conditioneel en mentaal gezien. Deze feedback
werd verwerkt per keer en zo kon langzaam naar een
geschikte les gebouwd worden.
Daarnaast heeft Marlien een dag meegelopen met
verschillende zorgmedewerkers voor mensen met NAH
op de dagbehandelingen om de doelgroep nog beter te
leren kennen.

Met de input van de pilotlessen kon het praktische
gedeelte van de training worden vormgegeven, alle
input van de deelnemers is verwerkt in onze reader,
daarnaast zijn de danslessen volledig uitgewerkt, zodat
het docententeam bij de start van hun eigen lessen, deze
lessen kon gebruiken als uitgangspunt.

Ontwikkeling theoretisch gedeelte training

• Informatie over het ziektebeeld van NAH en chronische
pijn.
• Fysieke, psychologische en emotionele
ziektekenmerken van beide doelgroepen.
• Medicijn gebruik.
• Functies/meerwaarde van een dansles in verhouding
tot beide doelgroepen.
• Visie waarvan uitgewerkt wordt, geen zorg maar cultuur
als uitgangspunt.

Ontwikkeling praktische gedeelte

• Hoe ontwikkel je een creatieve stimulerende en
uitdagende dansles specifiek voor mensen met NAH en
voor mensen met chronische pijn.
• De do’s en dont’s, veiligheid garanderen van de
deelnemers.
• Op welke manier stimuleer je zelfredzaamheid
• Op welke manier stimuleer of rem je mensen af binnen
een dansles
• Het belang van de sociale functie rondom een dansles.
• Artistieke en creatieve Lesinhoud en structuur.
• Voorbeeld dansmateriaal en choreografiemateriaal ter
inspiratie.

Dit alles resulteerde in een praktische handleiding voor
dansdocenten als naslagwerk.
In september 2020 is de eerste intervisie bijeenkomst
geweest met het docententeam om ervaringen te kunnen
uitwisselen. Eind november is de tweede intervisie
geweest. Het contact van het team is nauw, waardoor
snel feedback gegeven kan worden om uitdagingen of
successen met elkaar te bespreken en delen. Daarnaast
rouleert het dansdocententeam van Dans op Recept af en
toe door heel Friesland om ervaring op te doen met de
verschillende groepen. Want in elke groep zitten andere
mensen met andere ziektesymptomen, door zoveel
mogelijk ervaring op te doen met verschillende mensen,
trainen we ons team breed en doen ze veel ervaring op.
Daarnaast vervangen docenten elkaar bij ziekte.
In de toekomst gaan we onze ontwikkelde training
inzetten om nieuwe dansdocenten te trainen die in andere
provincies lessen gaan geven voor Dans op Recept, of
om ons eigen team uit te breiden. We krijgen zeer veel
vraag van dansdocenten en fysiotherapeuten of we deze
training ook landelijk willen aanbieden. Voor alsnog gaan
we dit alleen doen voor de samenwerkingspartijen die
samen met ons Dans op Recept provinciaal gaan uitrollen.

Marga (64 jaar) deelnemer dansles NAH Leeuwarden:

“Ik ervaar het dansen erg positief. Het bewegen en oefenen met muziek van ongebruikte spieren en
gewrichten is prettig, ook is mijn brein extra actief. En dat onder professionele leiding. Het nodigt
ook uit om ietsje verder te gaan. Erg leuk dat mijn man ook mee mag doen. Gezellig even koffie/thee
drinken en gezellige ontmoetingen. Moe, vrolijk en voldaan keren we huiswaarts!”
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2.3 LAAGDREMPELIGE DANSLESSEN TER KENNISMAKING EN
GOED BEREIK VAN DE DANSLESSEN

Het doel van Dans op Recept is om laagdrempelige danslessen te
ontwikkelen voor mensen met NAH en mensen met chronische pijnklachten.
Dit hebben we op drie manieren bewerkstelligd. Namelijk door invloed
uit te oefenen op de cursusprijs, bereikbaarheid en salariëring van de
dansdocenten. In hoofdstuk 3 is te lezen op welke locaties de lessen
plaatsvinden en hoeveel deelnemers Dans op Recept heeft bereikt de
afgelopen projectperiode.

1. Prijs

Ter kennismaking van een nieuwe activiteit, is de startprijs het eerste jaar van
de danslessen voor mensen met NAH en mensen met chronische pijn zeer
laag, namelijk € 3,50 per les, totaalbedrag voor de hele cursus bedraagt: €
119,00. Het tweede jaar van de lessen, zal de cursusprijs stijgen naar € 4,50,
in het derde jaar naar € 7,50 en in het laatste jaar naar € 10,00. Dan zijn de
groepen groot genoeg is onze ervaring en is er geen subsidie meer nodig
om de lessen te ondersteunen. Dit is al twee jaar het geval bij de danslessen
voor van Dans op Recept voor mensen met Parkinson, die in 2019 zijn
gebouwd. Uit onze ervaring met dit groeimodel bij de danslessen voor
mensen met Parkinson bleek dat mensen niet afhaakten door de prijsstijging
omdat ze de positieve effecten van de danslessen gingen ervaren en
onderdeel van een hechte (lotgenoten)groep werden.

2. Bereikbaarheid

‘Danslessen dicht bij
huis zijn van belang om
drempels te verlagen’

We hebben met een doelgroep te maken, waarvan de mobiliteit steeds meer
afneemt. Danslessen dicht bij huis zijn daarmee van belang om drempels te
verlagen. De danslessen van Dans op Recept vinden goed verspreid plaats
over de grote steden van heel Friesland. De danslocaties zijn: Leeuwarden,
Drachten, Sneek, Dokkum, Heerenveen, Harlingen, Franeker en Bolsward.
In Franeker zijn er helaas nog geen nieuwe groepen gestart. Vanaf januari
starten er ook lessen in Joure in samenwerking met het plaatselijke
kunstencentrum het Toanhus.

3. Salariëring dansdocenten

De vijf ZZP’er dansdocenten zijn door Dans op Recept van een loon voor
de 34 lessen voorzien van € 90,00 per les, exclusief reiskosten. In deze
kosten zit ook voorbereidingstijd verwerkt van een half uur voor elke les. De
financiële risico’s van de start van een nieuwe dansgroep met in het begin
weinig deelnemers waren daarmee voor de rekening van Dans op Recept
en niet voor de dansdocenten. De kans op slagen en borging op de lange
termijn neemt hierdoor enorm toe.
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DIGITALE
BELEEFSESSIES

160
deelnemers

2.4 DOMEIN OVERSTIJGENDE
NETWERKEN CREËREN EN
OPBOUWEN INTEGRAAL NETWERK

Om onze missie te verspreiden is het nodig een
groot netwerk op te bouwen en deze met elkaar
te verbinden. Hiervoor hebben we verschillende
bijeenkomsten georganiseerd. Er is de
afgelopen projectperiode hard gewerkt om Dans
op Recept haar netwerken en zichtbaarheid uit
te breiden naar netwerken die werken met onze
doelgroepen. In bijlage 5 is te zien met welke
partijen we momenteel samenwerken.

Ons doel was bij de kick-off van het project op alle 6
danslocaties van Dans op Recept fysieke beleefsessies
te organiseren gekoppeld aan een dansles, waarbij
het netwerk ons en elkaar leerden kennen. Helaas
mochten deze steeds niet doorgaan vanwege de
coronamaatregelen, na drie keer uitstellen, de
aanmeldingen waren al binnen, besloten we twee digitale
beleefsessies voor de hele provincie te organiseren. We
hebben hiervoor een professioneel bedrijf in handen
genomen om deze beleefsessie technisch te organiseren.
Opnames werden gedaan in een opgebouwde studio in
Neushoorn in Leeuwarden en gehost door een ervaren
spreker. De bijeenkomsten bestonden uit:
• Kennismaking met het team Dans op Recept
• Kennismaking met het docententeam van Dans op
Recept
• Missie en visie en doelen voor de komende jaren van
Dans op Recept
• Informatie over de danslessen
• Ervaringen delen van de doelgroep
• Inhoud wetenschappelijk onderzoek
• Online dansles
• Brainstormsessies in break-out rooms waarbij
deelnemers van gedachten konden wisselen over de
volgende twee vragen, die tevens weer input voor het
project waren.
1. Hoe kunnen we de doelgroep bereken
2. Wat heb je als netwerk nodig van Dans op Recept
Op 12 en 26 januari 2021 waren onze beleefsessies. De
opkomst bij beide beleefsessie was zeer groot, bij de
eerste bijeenkomst waren 125 deelnemers, bij de tweede
bijeenkomst waren 35 deelnemers. Een totaal van 160
deelnemers uit heel Friesland. Deelnemers bestonden uit:
• Zorgprofessionals
• Medewerkers van verschillende zorginstellingen
• Medewerkers van Revalidatie Friesland
• Wethouders sociaal domein
• Wethouders cultuur
• Beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten
• Mensen uit de doelgroep

• Medewerkers van onderwijsinstellingen
• Medewerkers van culturele instellingen
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• Dansdocenten
• Vele fysiotherapeuten
• Medewerkers van het Medisch Centrum Leeuwarden
In februari 2021 hebben we op aanvraag van twee
verschillende opleidingen van NHLStenden twee online
colleges verzorgd voor de opleiding social work, docent
theater en creative design, hierbij waren 40 studenten
aanwezig. Het tweede college was voor studenten van de
opleiding Verpleegkunde, dit college werd bezocht door
15 studenten. Doel van deze colleges was kennismaking
met het project, kennismaking met het inzetten van kunst
binnen de zorg, ervaring doelgroep delen en samen
brainstormen hoe we de doelgroep kunnen bereiken.
Op 3 maart 2021 hebben we een digitale proefdansles
voor onze doelgroep georganiseerd. In deze bijeenkomst
konden de deelnemers kennis maken met de
dansdocenten en vanuit hun eigen stoel thuis meedoen
met de dansles. Daarna was er ruimte om vragen te stellen
aan het docententeam. Er waren 25 deelnemers bij deze
sessie.
Naast onze eigen beleefsessies zijn we door verschillende
partijen benaderd om fysieke of online presentaties te
geven over het project Dans op Recept, zie hieronder:
• 2 september 2021, fysieke promotie Dans op Recept en
wetenschappelijk onderzoek voor revalidatieartsen van
heel Nederland door Wya Feenstra, duur 45 minuten,
aantal bezoekers: 25.
• 5 oktober 2021, Kampen, Quintus, centrum voor de
Kunsten, fysieke presentatie Dans op Recept door

•
•

•

•

•

•

Marlien Seinstra, duur 75 minuten, aantal bezoekers:
42.
5 oktober 2021, onlinepresentatie Dans op Recept voor
de Nederlandse Dansdagen door Marloes Schreur,
duur 15 minuten, aantal bezoekers: 27
13 november 2020, DCRM (dutch congres of
rehabilitation medice) online promotie Dans op Recept
en wetenschappelijk onderzoek voor revalidatieartsen
van heel Nederland door Wya Feenstra, duur 45
minuten, aantal bezoekers: 50.
14 juni 2021, onlinepresentatie door Wya Feenstra
en neuroloog Barbara van Harten van het Medisch
Centrum Leeuwarden over Dans op Recept voor
Parkinsonzorgmedewerkers tijdens het landelijke
Parkinsonnetjaarcongres, duur 15 minuten, aantal
bezoekers: 2500
23 september 2021 Beetsterzwaag Revalidatie
Centrum, demonstratie dansles en korte presentatie
Dans op Recept voor de Maartens Foundation, ter
promotie van Dans op recept, aanwezigen onder
andere Erben Wennemars, duur 15 minuten, aantal
bezoekers: 50
Op 3 februari 2022 onlinepresentatie Dans op Recept
voor Europees uitwisselingsproject Creative aging,
in opdracht van de gemeente Leeuwarden, duur 30
minuten, aantal bezoekers 45
In maart 2022 vinden open lessen plaats op alle
locaties van Dans op Recept, waarbij publiek een
workshop dans krijgt en deelnemers van de lessen een
korte choreografie laten zien aan het publiek. Deze
stonden gepland voor december 2021, maar zijn helaas
wegens de coronamaatregelen uitgesteld.

In totaal hebben we met onze eigen georganiseerde
onlinebijeenkomsten 240 personen bereikt. In totaal
hebben we met onze presentaties in opdracht van andere
partijen 2719 bezoekers bereikt.
Dans op Recept in sinds september onderdeel van een
werkgroep van 4 personen die zich een jaar bezighoudt
met het oprichten van een meerjarig leernetwerk cultuur
en zorg/sociaal domein binnen NHL Stenden Hogeschool.
Dit traject wordt geleid door Ieta Berghuis. Uiteindelijk
doel van het leernetwerk is advies te geven aan de
provinciale en gemeentelijke overheden, cultuur-, sociaal
domein en de zorgsector met daarin duidelijke handvatten
waarop ingezet dient te worden, wat ondersteunt dient
te worden en wat daarvoor nodig is, zodat integratie en
continuering van de samenwerking tussen cultuur en zorg
case quo het sociaal domein in Fryslân duurzaam vorm
kan krijgen.

2.5 ONDERZOEK EN KENNISDELING

Voor het verankeren van de danslessen van Dans
op Recept voor onze nieuwe doelgroepen is het van
belang om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de
effecten van dans op mensen met NAH en chronische
pijn. Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd vanuit het
Revalidatie Expertise Centrum voor Muziek en Dans van
Revalidatie Friesland, door revalidatiearts Wya Feenstra.
Feenstra doet momenteel onderzoek naar de effecten
van de danslessen voor mensen met NAH en chronische
pijnklachten op pijn, vermoeidheid, kwaliteit van leven,
zelfvertrouwen en maatschappelijke participatie. Dit
onderzoek zal in totaal circa 2,5 jaar in beslag nemen en

Nelleke (69 jaar), mantelzorger van Ben, samen nemen ze deel aan de NAH dansles
in Leeuwarden:

“Wij dansen samen bij Dans op Recept. Mijn man is ten gevolge van een beroerte halfzijdig verlamd
en heeft afasie o.a. Door het dansen is zijn conditie verbeterd en heeft hij meer kracht in zijn benen
gekregen. Daardoor loopt hij nu beter. Ik weet niet hoe het kan, ook zijn praten verbetert! Heel fijn
dat mantelzorgers mee mogen doen, nu is het niet iets voor de gehandicapten, maar danst mijn man
gewoon mee in de groep. Kortom dansen is goed voor lichaam en geest, voor ons beiden.”
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zal uiteindelijk gepubliceerd worden in verschillende wetenschappelijke
tijdschriften ter promotie van Wya Feenstra. We verwachten dat deze
onderzoeksresultaten een belangrijke wetenschappelijke bijdrage leveren
voor zowel het medische, culturele en sociaal domein. De resultaten van het
onderzoek kunnen mogelijk ook gevolgen hebben voor de vergoeding van
de danslessen voor NAH en chronische pijn door de zorgverzekeraar in de
toekomst.
Citaat woordvoerder Zorgverzekeraar De Friesland, Rob Propsma:
“Wij sluiten niet uit dat in de toekomst als er een gelijksoortig
wetenschappelijk onderbouwing omtrent de effectiviteit van deze
danslessen komt, de regeling ook voor mensen met chronische pijn of niet
aangeboren hersenletsel kan gelden.”

2.6 SAMENWERKING REVALIDATIE FRIESLAND EN
STICHTING DEDANSDIVISIE

‘Het is van belang om
wetenschappelijk
onderzoek te doen naar
de effecten van dans op
mensen met NAH en
chronische pijn’

De samenwerking tussen Revalidatie Friesland en Dans op Recept levert de
volgende positieve aspecten op:
• Revalidatie Friesland zet als samenwerkende partij Dans op Recept in om
binnen hun eigen organisatie maar ook daarbuiten te laten zien wat de
meerwaarde is van het inzetten van cultuur binnen de zorg.
• Revalidatie Friesland is een belangrijke doorverwijzer voor Dans op
Recept die een grote patiëntengroep/doelgroep van Dans op Recept
doorverwijst naar de danslessen.
• Revalidatie Friesland draagt bij aan het normaliseren van de
doorverwijzing van de doelgroepen en ook onder medewerkers naar
cultuurparticipatie.
• Dans op Recept heeft in Revalidatie Friesland een wezenlijke partner die
nodig is om expertise te leveren voor de ontwikkeling van danslessen
voor bovengenoemde doelgroepen.
• Dans op Recept heeft in Revalidatie Friesland de partner voor het
uitvoeren van benodigd wetenschappelijk onderzoek naar de effecten
van deze danslessen op onze doelgroepen.
• Revalidatie Friesland zet Dans op Recept in om te laten dat zij zich richten
op het concept van positieve gezondheid1, hier sluiten de danslessen van
Dans op Recept namelijk prachtig bij aan. Dit doet ze onder andere door
Dans op Recept spreektijd te geven op verschillende bijeenkomsten van
medische professionals.
• Binnen het Revalidatie Expertise centrum voor Muziek & Dans van
Revalidatie Friesland bouwt Revalidatie Friesland aan de ontwikkeling van
revalidatie door middel van dans. Doel is op termijn dans op Recept in te
zetten binnen het revalidatieprogramma van Revalidatie Friesland.
• Revalidatie Friesland en Dans op Recept blijven de komende drie jaren
samenwerken.
1 https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/
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Kortom we zien dat het project Dans op Recept breed gedragen wordt binnen revalidatie
Friesland. We hebben dan ook plannen voor de toekomst om in samenwerking met Revalidatie
Friesland een inclusief dansgezelschap te bouwen voor het Noorden. Een gezelschap dat zal
bestaan uit professionele dansers en deelnemers uit de danslessen die voorstellingen maken
die zullen touren langs theaters en zorginstellingen om te laten zien wat je allemaal kan ondanks
je beperking. Daarnaast willen we samen met Revalidatie Friesland de danslessen van Dans op
Recept een vaste plek te geven binnen het revalidatieprogramma van Revalidatie Friesland. Met
de toekenning van de Friesland komt deze stap steeds dichterbij.

2.7 DANS OP RECEPT ALS KOSTENBESPARING BINNEN DE ZORG

We trekken vanuit Dans op Recept al een aantal jaren op met de Friesland zorgverzekeraar. De
eerste jaren hebben ze de danslessen voor de deelnemers met Parkinson mogelijk gemaakt vanuit
het innovatiefonds. Dat gaf ons de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen naar
de effecten van de danslessen voor de deelnemer. De danslessen van Dans op Recept blijken
het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven van de deelnemers te verbeteren. Ook wordt er
een vermindering van de ernst van de Parkinsonsymptomen gezien. Na afronding de positieve
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zijn we in gesprek gegaan over de mogelijkheden
voor een vergoeding van de danslessen via de zorgverzekeraar. Daarbij gaf de zorgverzekeraar
aan dat ze belang hechten aan het preventieve effect op de zorgafname. We hebben (op eigen
kosten) twee keer in de week dansles gegeven om de effecten hiervan duidelijker inzichtelijk
te maken. De doelgroep gaf ook aan hier behoefte aan te hebben. Uit dat onderzoek bleek dat
het merendeel van de deelnemers bij twee keer in de week dansles weinig tot geen behoefte
meer hadden aan groepslessen van de fysiotherapie. Verder hebben wij in samenwerking met
het LKCA een positionpaper gemaakt waarin we de onderbouwing hebben gemaakt voor de
vergoeding van Dans op Recept, zie bijlage 3. Dit alles tezamen heeft ertoe geleidt dat de
Friesland zorgverzekeraar Dans op Recept voor de deelnemers die bij hen aanvullend verzekerd
zijn vergoeden. Daarbij is vergoeding afhankelijk van het pakket van de verzekerde als volgt:

Maximaal € 350,- per kalenderjaar
V Extra

Een vergoeding van € 350,- dekt 1 keer in de week dansles. Een
dansjaar bestaat uit 34 weken, exclusief de schoolvakanties.
Maximaal € 500,- per kalenderjaar

AV Optimaal

Een vergoeding van € 500,- dekt 1,5 keer in de week dansles. De
kosten voor de dansles zijn dan voor twee keer in de week nog €
200 per jaar. Dat is € 3,- per les.
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OVERZICHT DANSLESSEN DANS OP RECEPT

Preeti (70 jaar) deelnemer dansles
chronische pijn Drachten:

“Ik heb het idee dat ik langer op mijn benen kan
staan! Ieder krijgt persoonlijke aandacht en dat is
fijn. Na afloop voel ik me altijd voldaan!”

3.1 DE DANSLOCATIES

Op 17 juni 2021 zijn de danslessen voor mensen met
NAH en mensen met chronische pijn gestart. Deelnemers
kregen in deze subsidieperiode 34 lessen, de prijs per
les was € 3,50. In sommige gevallen worden de NAH
danslessen gecombineerd met de bestaande danslessen
voor mensen met Parkinson.
Om de danslessen buiten het bestaande zorgcircuit
te houden, en daarmee deelnemers de ervaring van
cultuurparticipatie en van een danser binnen een dansles
te geven worden de danslessen van Dans op Recept
zoveel mogelijk binnen een culturele setting of organisatie
gegeven. De locaties waar gedanst wordt moeten zijn
voorzien van een professionele dansvloer of anderzijds
goede dansvloer, professionele geluidstechniek, spiegels
en een sfeervolle koffie drinkruimte.
De lessen in Drachten vinden plaats in de danszaal
van Schouwburg DeLawei, de lessen in Sneek vinden
plaats in de danszaal van Kunstencentrum Het atrium. In
Leeuwarden vinden de lessen plaats in een danszaal van
Het Sportlokaal, de danslessen in Harlingen vinden plaats
in een grote studio met spiegels van de muziekverenging
Hosanna. De lessen in Heerenveen vinden plaats in de
danszaal van kunstencentrum Atelier Majeur, de lessen
in Dokkum vinden plaats in een danszaal behorende bij
een zalencentrum. Voor Franeker geldt een uitzondering,
in Franker was geen balletstudio in de stad te vinden,
dus vinden de lessen plaats in een gezondheidscentrum,
wel is de zaal voorzien van een spiegel, geluid en
professionele vloer. In Bolsward is ook een uitzondering,
deze lessen vinden plaats in een professionele zaal met
spiegel binnen een zorginstelling voor ouderen. Joure
beschikt binnen het Toanhus ook over professionele
dansstudio’s.

3.2 Overzicht alle lessen en aantal deelnemers
2021-2022

In totaal heeft Dans op Recept momenteel 20 danslessen.
Alle danslessen voor mensen met Parkinson bestaan als
sinds 2017 en zijn subsidie onafhankelijk.
Naast de bestaande danslessen voor mensen met de ziekte
van Parkinson hebben we voor onze nieuwe doelgroepen 6
nieuwe danslessen gebouwd. Het aantal lessen is als volgt
verdeeld over de doelgroepen:
• NAH: 4
• NAH combi met Parkinson: 2
• Chronische pijn: 5
De danslessen hebben op alle locaties 34 keer
plaatsgevonden tussen juni 2021 en maart 2022. In deze
relatief korte en moeilijke coronatijd hebben we 56 nieuwe
deelnemers gekregen voor dit project in de doelgroep
NAH en chronische pijn. 30 deelnemers met NAH en 26
deelnemers met chronische pijn. De lessen vinden plaats
op dezelfde locatie als de Parkinsondanslessen en zijn
vaak aansluitend of voorafgaand, zodat onze docenten
niet te veel hoeven te reizen. En er ook onderlinge
koffiedrinkmomenten ontstaat tussen de verschillende
groepen.

3.3 Uitbreiding aantal danslcoaties

In september 2021 werd DeDansDivisie benaderd door
ouderzorginstelling ZuidOostZorg of we danslessen
wilde opstarten voor ouderen in het ouderzorgcentrum
Sunensz in Drachten en binnen de dagbesteding van
het verzorgingshuis in Ureterp van zorgorganisatie
voor ouderen ZuidOostZorg. In totaal zijn er binnen
ZuidOostZorg drie nieuwe danslessen gestart, die allemaal
34 weken plaatsvinden.
Deze lessen zijn anders dan de bestaande lessen van
Dans op Recept omdat ze niet specifiek voor een bepaald
ziektebeeld zijn, maar meer voor ouderen in het algemeen.
En in Drachten ook specifiek voor mensen met dementie.
In de toekomst willen we deze type danslessen meer gaan
aanbieden en verder uitbouwen en ontwikkelen binnen
onze nieuwe Danslab. Het Danslab van Dans op Recept
biedt ons de ruimte te kunnen inspelen op de vraag vanuit
de markt en te kunnen werken met nieuwe doelgroepen.
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Het onderstaande overzicht laat zien welke danslessen we hebben en voor welke doelgroepen, op 1 maart 2022.
Heerenveen

Docent

Parkinson/NAH

Trijntje de Vries

8 (3 NAH)

Chronische pijn

Trijntje de Vries

6

Totaal

Aantal deelnemers

13

Dokkum

Docent

Parkinson

Trijntje de Vries

9

Chronische pijn

Trijntje de Vries

5

Totaal

Aantal deelnemers

13

Leeuwarden

Docent

Parkinson

Marlien Seinstra/Trudi Nolte

14

NAH

Marlien Seinstra/Trudi Nolte

7

Chronische pijn

Marlien Seinstra/Trudi Nolte

3

Totaal

Aantal deelnemers

26

Hella (21 jaar) deelnemer dansles NAH Leeuwarden:

“Ik doe mee aan Dans op Recept als onderdeel van mijn herstel na een hersenbloeding in januari
2020. Het is ongelofelijk fijn om naast het functionele bewegen dat je leert van een fysiotherapeut
ook esthetisch en leuk te leren bewegen. Daarnaast geeft het dansen mij een aanzet om mijn
linkerarm (spastisch, verlammingsverschijnselen) daadwerkelijk in te zetten tijdens de danslessen,
waardoor hij flink is verbeterd sinds het begin van het dansen. Zonder het dansen zou ik de arm
nooit zoveel ingezet hebben en had ik nooit zoveel beweeglijkheid teruggewonnen”.
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Sneek

Docent

Aantal deelnemers

Franeker

Docent

Parkinson

Niels van der Wal

15

Parkinson

Trudi Nolte

NAH

Niels van der Wal

10

Totaal

Chronische pijn

Niels van der Wal

6

Totaal

29

Bolsward

Docent

Parkinson/NAH

Trudi Nolte

Totaal

Aantal deelnemers
8 (3 NAH)

Aantal deelnemers
6
6

Drachten

Docent

Parkinson

Miranda van Toor

15

NAH

Miranda van Toor

7

Totaal

Aantal deelnemers
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8
Uitbreiding van onze locaties vanaf januari 2022

Harlingen

Docent

Parkinson

Trudi Nolte

10

Chronische pijn

Trudi Nolte

6

Totaal

Aantal deelnemers

16

Ureterp, Woonzorgcentrum, Zuid Oost
Zorg, atelier De Lijte

Docent

Dansles voor ouderen
zonder NAH en
chronische pijn

Trijntje de Vries

Aantal deelnemers

15

Aafke (68 jaar) deelnemer dansles chronische pijn Harlingen:

“Mijn chronische pijn is ontstaan door verschillende trauma’s waardoor ik niet goed kon voelen.
Mede daardoor ben ik over mijn grenzen gegaan. De ‘zachte’ bewegingen (ipv kracht en doorzetten)
doen mij en mijn lijf goed. Het plezier dat we met elkaar hebben, draagt daar ook aan bij”.
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Uitbreiding van onze locaties vanaf januari 2022
Zuid Oost Zorg,
Sunensz Drachten

Docent

Dansles voor
ouderen zonder
NAH, Parkinson of
chronische pijn

Trijntje de Vries

8

Dansles voor mensen
met dementie

Trijntje de Vries

10

Totaal

Aantal deelnemers

18

Joure

Docent

Aantal deelnemers

Parkinson

Trijntje de Vries

5, gestart 9 maart

NAH

Trijntje de Vries

Nog niet gestart

Totaal

5

Totaal aantal deelnemers met Parkinson

79

Totaal aantal deelnemers met NAH

30

Totaal aantal deelnemers met chronische pijn

26

Totaal aantal deelnemers binnen ZuidOostZorg

33

Totaal aantal deelnemers

168
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‘Er zijn nog genoeg mensen uit onze
doelgroepen die zouden kunnen deelnemen
aan de danslessen van Dans op Recept’
3.4 CONCLUSIES EN STAPPEN OM
DANSLESSEN VERDER TE IMPLEMENTEREN
Uit recente cijfers van Revalidatie Friesland2 blijkt dat
er per jaar gemiddeld 1100 mensen met NAH worden
behandeld en gemiddeld 1300 chronische pijn patiënten.
Hieruit kunnen we concluderen dat er nog genoeg
mensen uit onze doelgroepen te bereiken zijn in Friesland
die zouden kunnen deelnemen aan de danslessen van
Dans op Recept. Hier willen we ons de komende drie
jaren voor inzetten door middel van:
• het inzetten van verschillende PR campagnes
• het verder bouwen van netwerken en doorverwijzers
• het verder bouwen aan onze zichtbaarheid specifiek
voor deze doelgroepen
• het maken van artistieke producties met de doelgroep
voor publiek
• het bouwen van een inclusief dansgezelschap met
mensen uit de doelgroep, dat met haar voorstellingen
gaat touren door Nederland.
• het inzetten van dans binnen het revalidatieprogramma
van Revalidatie Friesland

Doel was binnen dit project 72 deelnemers voor NAH en
72 deelnemers voor chronische pijn te krijgen. Dit bleek te
ambitieus om de volgende redenen:
1. Corona zorgde ervoor dat onze doelgroep minder de
stap durfde te maken naar de danslessen
2. Dat we met onze pr-campagnes niet goed bij de
doelgroep konden komen door coronamaatregelen
3. Dat we geen voorstelling konden laten zien waaraan
de doelgroep meedanste, omdat we deze nog moeten
maken. De voorstelling staat gepland in begin 2023,
eerder is hiervoor er nog geen geld beschikbaar.
De voorstelling met de doelgroep was in het
Parkinsonproject 2017-2019 een grote succesformule
om veel mensen te trekken naar de danslessen.
4. Er minder zoals bij de ziekte van Parkinson bekende
netwerken/bijeenkomsten provinciaal zijn gebouwd
waar mensen uit de doelgroep elkaar gemakkelijk
kunnen vinden of informatie kunnen vinden over wat er
aan beweegaanbod mogelijk is voor deze doelgroep.
Het bouwen van deze netwerken kost tijd, daar willen
we ons de komende tijd voor inzetten.

5. Rondom chronische pijn liggen enorme taboes, mensen
willen niet tot deze doelgroep behoren of komen er niet
voor uit dat ze binnen deze doelgroep vallen. Wij gaan
voor het vervolg samen met Revalidatie Friesland kijken
hoe we onze communicatie zo kunnen aanpassen dat
mensen met pijnklachten makkelijker de stap nemen
naar onze danslessen omdat ze nu misschien denken
dat ze hier niet bij horen.
In de toekomst gaan we ook kijken naar welke lessen
zouden kunnen worden samengevoegd mocht dit nodig
zijn om de borging van de lessen te garanderen na 2024.
Wel is duidelijk dat de lessen voor mensen met chronische
pijn en de lessen voor mensen met Parkinson en NAH
niet met elkaar gecombineerd kunnen worden door de te
verschillende ziektebeelden en daarmee de inhoud van
de danslessen.

2 Informatie van Peter Tammeling, manager Revalidatie Friesland

Wietske (31 jaar) deelnemer NAH Sneek:

“Augustus vorig jaar kreeg ik een zwaar ongeluk met mijn paard. Diagnose;
traumatisch hersenletsel en een zware hersenschudding. Rechtszijdig kon
ik niks. Onder andere het lopen, spreken en gebruiken van mijn rechterarmen hand moest ik opnieuw leren. In totaal heb ik 8 maanden gerevalideerd
bij Revalidatie Friesland. Daar kwam ik ook in aanraking met het Dans op
Recept. Het geeft mij naast het plezier ook andere voordelen. Ik merk dat mijn

rechterzijde weer aan kracht toeneemt. Mijn fijne en grove motoriek wordt
sneller en preciezer. Ook mijn ritmegevoel komt langzaam weer terug. Dit helpt
mij onder andere in mijn training om weer te leren hardlopen. Ook andere
mensen treffen die hersenletsel hebben is fijn en herkenbaar. Je ziet namelijk
niet altijd aan de buitenkant dat je hersenletsel hebt. Ik ben blij en tevreden met
de danslessen en ga er zeker mee door!”
24
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BEREIKEN DOELGROEP VRAAGT
EXTRA EN ANDERE COMMUNICATIE



INVLOED CORONA OP DEELNAME
DANSLESSEN

‘In de toekomst zullen
we vaker mensen
digitaal bij elkaar
gaan brengen’



ONLINE-BIJEENKOMSTEN
BRENGT EEN GROOT BEREIK

Onze netwerk en
kennismakingsbijeenkomsten konden we niet
fysiek organiseren bij de start van het project.
We hebben ze daarom online gedaan.
Hiervan hebben we geleerd hoe je digitaal
een goede, interessante en interactieve
bijeenkomst kunt organiseren. In de toekomst
zullen we deze manier van mensen bij elkaar
brengen vaker gaan inzetten. Immers reistijd
is er niet en daarom haken mensen sneller
aan. Binnen de bijeenkomsten lieten we
mensen in hun eigen kantoor/woonkamer
meedansen, wat erg goed werkte om toch
een beetje te kunnen voelen hoe het is om
mee te doen aan een dansles van Dans
op Recept. Ook konden we de opnamen
hergebruiken voor gastcolleges.

Vervelende was dat we door de verschillende lock
downs de start van de nieuwe lessen meerdere
keren hebben moeten uitstellen, wat veel extra
communicatie en dus ook meer budget met
zich meebracht. Daarnaast was onze doelgroep
moeilijker te bereiken. De pr-campagnes waren
lastiger omdat we niet konden flyeren binnen
zorginstellingen zoals bij fysiotherapeuten,
ziekenhuizen en woonzorginstellingen, plekken
waar de doelgroep vaak komt of woont. Dit
hebben we opgelost met borden langs de weg
door de hele provincie Friesland, een dure
investering, maar wel een goed middel om ons
project zichtbaar te maken.

Belangrijkste gevolg van corona was voor dit
project dat we zagen dat onze doelgroepen niet of
minder de stap durfde te maken om deel te nemen
aan de lessen. We hebben immers te maken met
kwetsbare chronische zieke mensen. We willen
daarom de danslessen van Dans op Recept nog
een extra jaar laten groeien voor een lage prijs.
We hebben meer tijd nodig om te bouwen aan
de groepsgroottes en daarmee de cursusprijs
een jaar langer laag te houden. Van alle huidige
deelnemers zien we dat wanneer ze eenmaal de
stap hebben gemaakt naar de danslessen, ze ook
blijven komen. We houden ons binnen al onze
lessen aan de geldende coronamaatregelen om
een zo veilig mogelijke situatie te maken voor
iedereen, ook dit was niet genoeg om mensen
over de streep te trekken.
Onze netwerk en kennismakingsbijeenkomsten
konden we niet fysiek organiseren bij de start van
het project, we hebben ze online gedaan. Hiervan
hebben we geleerd hoe je digitaal een goede,
interessante en interactieve bijeenkomst kunt
organiseren. In de toekomst zullen we deze manier
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van mensen bij elkaar brengen vaker gaan inzetten. Immers reistijd is er digitaal niet en daarom
haken mensen sneller aan. Binnen de bijeenkomsten lieten we deelnemers in hun eigen kantoor/
woonkamer meedansen, wat erg goed werkte om toch een beetje te kunnen voelen hoe het is om
mee te doen aan een dansles van Dans op Recept.



LAAGDREMPELIG IS BELANGRIJK; DE STAP VOOR DEZE GROEP IS GROOT



BOUWEN NETWERKEN LOONT, MAAR WE HEBBEN MEER TIJD NODIG

We gaan de komende tijd onderzoeken en testen of de omschrijving mensen met chronische
pijnklachten klopt of dat we dit anders of meer specifiek moeten gaan formuleren. We horen in het
veld, dat niet iedereen zich voelt aangesproken tot deze doelgroep, vooral ook omdat de doelgroep
heel breed is. Mensen hebben wel pijn maar vinden niet altijd dat ze onder de chronische groep
vallen. Daarnaast ligt er een groot taboe rondom chronische pijn, veel mensen willen niet bij deze
doelgroep horen of vertellen hun directe omgeving niet dat ze pijn hebben, omdat ze niet als een
klager willen overkomen. De drempel om deel te nemen aan de danslessen van Dans op Recept
voor mensen met chronische pijn is daarom hoog. Ook gaan we experimenteren met een aantal
lestijden, de meeste lessen zijn overdag, we gaan kijken of we ook een aantal lessen in de avond
kunnen aanbieden, om ook werkende mensen uit deze doelgroep te bereiken.

Zoals te lezen is in bijlage 2 hebben we veel geïnvesteerd in het bouwen van onze netwerken
en mede daardoor aan onze zichtbaarheid. Het bouwen van deze netwerken heeft de eerste
stap gezet naar de doorverwijzing van onze doelgroepen naar de danslessen. Het project Dans
op Recept 2017-2019 voor mensen met Parkinson heeft 2 jaar geduurd, na twee jaar hadden
we op alle 7 locaties genoeg deelnemers om de lessen rendabel te maken. Met onze nieuwe
doelgroepen hebben we nog maar 10 maanden lessen kunnen geven. We verwachten dat onze
deelnemersaantallen gaan groeien in de toekomst. Van groot belang is dat we in de toekomst een
grootschalige dansvoorstelling gaan maken met onze nieuwe doelgroepen. Onze doelgroepen zelf
aan het woord laten voor publiek, gaat zorgen voor meer deelnemers in onze lessen, weten we
uit ervaring van het Parkinsonproject. Een grote voorstelling met alle deelnemers van onze NAH
en chronische pijn danslessen uit heel Friesland staat dan ook gepland in 2023, mits we daar de
financiële middelen voor krijgen.

Joke (73 jaar) deelnemer dansles chronische pijn Harlingen:

“Dat uur in de week wil ik niet graag missen. Heerlijk ontspannen, alles bewegen.
Doordat ik minder pijn heb, ben ik minder depressief. Wat voor thuis ook beter is”.
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BIJLAGE 1
PR ACTIVITEITEN
In het onderstaande overzicht is te lezen op welke manieren en waar we PR hebben gemaakt of gekregen voor het project. Onze communicatiemedewerker heeft in het begin van het
project een marketingplan voor ons geschreven. Om de 2 a 3 maanden hebben we een nieuwsbrief naar ons netwerk verstuurd. Voor dit project hebben we nieuwe flyers en posters
laten ontwerpen.

MAAND

ONDERWERP

MEDIUM

December

Artikel krant: Winnen Code Diversiteit & Inclusie

Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad

December

Artikel Verwijsbriefje voor danslessen voor Fonds Cultuur Participtie

Website en nieuwsbrief Fonds Cultuurparticipatie

Voor aankondiging Dans op Recept

Fysiopraxis editie maand maart

Persbericht Dans op Recept voor meer patiëntengroepen

Leeuwarder Courant

Fotoshoot danslessen voor PR materiaal

Beschikbaar in openbare toolkit

Vormgeving flyers/poster en verspreiding flyers

Beschikbaar in openbare toolkit

3 filmpjes gemaakt:

Gedeeld op website Dans op Recept, socials, beleefsessie,
staan nu in openbare toolkit

2020

2021
Januari

• Interview deelnemer chronische pijn
• Interview doorverwijzer
• Interview Wya Feenstra, wetenschappelijk onderzoek
Artikel krant: Landelijke steun voor Leeuwarder DeDansDivisie

Friesch Dagblad

24 februari

Radio interview dans op Recept, Marlien

Omrop Fryslân

12 februari

Artikel Dans op Recept Harlingen

Harlinger Courant

19 maart

4 pagina vullend artikel over Dans op Recept

Fysiopraxis editie maand maart

29 maart

Radio interview over Dans op Recept Marlien

Omrop Fryslân

28 maart

Radio interview, Marlien

Omrop Leo

28 maart

Artikel Dans op Recept Sneek

Groot Sneek

21 april

Artikel Dans op Recept

Huis aan Huis Leeuwarden

Landelijke site op de hoogte gebracht:
•
•
•
•
•

Handicap.nl
Hersenletsel.nl, al ons aanbod op de website geplaatst
Stichting pijn hoop
Netwerk chronische pijn Friesland
Stichting landelijknetwerkchronische pijn.nl

Online zetten voorstelling Een week uit het leven van op eigen website
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MAAND

ONDERWERP

MEDIUM

Artikel naar aanleiding winnen &Award

Nieuwsbrief Code inclusie en Diversiteit en haar website

https://codedi.nl/inspiratie-tips/het-mooie-van-inclusief-werken-is-dat-je-veel-inspiratie-opdoet-vanelkaar/
Mei/juni

Promotie lessen op facebook met filmpjes en foto’s

Juli

Dans op Recept op Uitheerenveen
Uitheerenveen.nl/speaker/dans-op-recept/

Eind augustus

Borden langs de weg op 6 locaties in heel Friesland voor start danslessen na de zomervakantie
Grote flyeractie op alle locaties
Wervingsacties per danslocatie:

September

•
•
•
•
•
•

Opendag Joure/lemmer, start lessen daar
Opendag Heerenveen
Opendag Atrium Sneek
Harlingen stand op markt van mogelijkheden
Radio-interview Trudi Nolte radio eenhoorn
Harlingen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuws zorgverzekeraar naar buiten
SBS 6 uitzending Hart van Nederland ( zie onze website)
https://www.skipr.nl/nieuws/zorgverzekeraar-vergoedt-danslessen/
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2022/deze-zorgverzekeraar-gaat-danslessen-vergoeden
https://www.linda.nl/nieuws/gezond/zorgverzekeraar-danslessen-vergoeden/
https://lc.nl/cultuur/Zorgverzekeraar-De-Friesland-erkent-dansen-als-medicijn-27029314.html
https://www.telegraaf.nl/financieel/2033347296/zorgverzekeraar-gaat-danslessen-vergoeden
https://www.margriet.nl/gezondheid/zorgverzekeraar-danslessen-vergoeding/
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/goeiemiddei-fan-8-septimber-2021-1300
https://www.linda.nl/nieuws/gezond/zorgverzekeraar-danslessen-vergoeden/
https://www.bullup.nl/zorgverzekeraar-gaat-danslessen-vergoeden/
https://remonews.com/netherlands/zorgverzekering-vergoedt-danslessen-geld/
https://dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Podcast met Marlien Seinstra, dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant
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MAAND

ONDERWERP

MEDIUM

Groot artikel in het landelijke magazine Buurt Sport Coach, dat wordt aangeboden aan het ministerie
Podcast met Marlien Seinstra en wethouder sociaal domein en wethouder cultuur Leeuwarden van 35
minuten.
Luisteren naar Leeuwarden staat op spotify
November

Artikel Dans op Recept in magazine van De Friesland
https://magazine.defriesland.nl/fam-zomer-2019/beter/
Uitmarkt Heerenveen, Dans op recept aanwezig met een stand

Januari 2022

Artikel in nieuwe Ooststellingwerver, promo nieuwe danslessen Parkinson voor Oosterwolde
Radio-interview, Radio Oosterwolde over de start nieuwe danslessen in Oosterwolde van Dans op Recept
Artikel in Boekmanstichting geschreven door Sjoerd Feitsma

Februari 2022 Presentatie Dans op Recept op bijeenkomst Creative Aging, internationaal uitwisselingsproject over creative aging georganiseerd door de gemeente Leeuwarden.
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BIJLAGE 2
OVERZICHT NETWERKPARTIJEN

NAAM
ORGANISATIE

DANS OP RECEPT
ROL VAN
ONDERSTAANDE
ORGANISATIE

DANS OP RECEPT
STAND VAN ZAKEN SAMENWERKING

BESCHRIJVING

PLAATS

Patiëntenvereniging
hersenletsel

Mensen met hersenletsel en hun naasten staan in de
belangenbehartiging centraal: die willen we versterken,
zodat ze ondanks hun beperkingen ten volle kunnen
meedoen in de maatschappij.

Velp

Ervaringsdeskundig;
Verwijzer

Ze hebben lokaal mensen die meedoen aan het
lotgenotencontact geïnformeerd over Dans op Recept.
Daar kwamen geïnteresseerden uit voor een proefles
en de beleefsessies.

Breinlijn

Breinlijn is een gratis en professionele hulplijn voor
iedereen die te maken heeft met (de gevolgen van)
hersenletsel.

Leeuwarden

Netwerker;
Verwijzer

Revalidatie Friesland werkt samen met de Breinlijn.
Aanwezig geweest bij een online meeting en verteld
over Dans op Recept. Via het netwerk informatie
gedeeld.

SIGRA

Bij Sigra geloven we in de kracht van ‘samen’. Samen
gaan we voor vitale, gezonde inwoners en professionals
in onze regio’s.

Amsterdam

Kennispartner

Ze hebben een innovatielab. Mogelijkheid verkennen
om t.z.t. met ons danslab samen te werken.

Lucia Marthas

Lucia Marthas Institute for Performing Arts offers
accredited HBO (higher vocational education)degrees
and MBO degrees (intermediate vocational education).

Rotterdam

Netwerker;
Kennispartner

Gesproken over samenwerking voor het inclusief
dansgezelschap. We wisselen verder kennis uit
wanneer gewenst.

Vereniging
Nederlandse
Gemeenten

De VFG is dé vereniging van de Friese gemeenten,
waarbinnen gemeentebestuurders en raadsleden elkaar
ontmoeten en kennis delen om op gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen, samen te werken en de
krachten te bundelen.

Leeuwarden

Netwerker

De VFG deelt informatie en uitnodigingen via hun
kanalen naar de wethouders van de Friese gemeenten
op cultuur en gezondheid. Via dit netwerk zijn
gemeenten uitgenodigd voor de beleefsessies +
aanwezig geweest. Daarna zijn afspraken gemaakt
met gemeenten.

Provincie Fryslân

Provinciale overheid in Fryslân

Leeuwarden

Netwerker;
Financier

Bij de start van Dans op Recept heeft de provincie
Dans op Recept gefinancierd. Er is een promotiefilmpje
mogelijk gemaakt voor Omrop Fryslân. Er wordt nu
een subsidieaanvraag gedaan om de nieuwe fase te
financieren als er subsidie komt vanuit het fonds voor
cultuurparticipatie.

Ateliers Majeur

Ateliers Majeur is een netwerkorganisatie in Heerenveen
die gelooft in de kracht van kunst én cultuur bij de
vorming van kinderen, jongeren en kwetsbare mensen.

Heerenveen

Netwerker;
Verwijzer

Op deze locatie worden lessen gegeven van Dans op
Recept. Hun netwerk is geïnformeerd over Dans op
Recept en flyers liggen op locaties en het is onderdeel
van hun aanbod.

Schouwburg De
Lawei

Schouwburg Drachten, producties, @simmerdeis, Jij in
De Lawei, feesten & evenementen, theatercafé Hopper,
educatie, kunst, film en Altijd Applaus!

Drachten

Netwerker;
Verwijzer

Op deze locatie worden lessen gegeven van Dans op
Recept. Hun netwerk is geïnformeerd over Dans op
Recept en flyers liggen op locaties en het is onderdeel
van hun aanbod.
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Neushoorn

Een bijzondere plek waar popcultuur, onderwijs en
cultuurproducties samenkomen.

Leeuwarden

Netwerker

Op deze locatie zijn de online beleefsessie
georganiseerd.

Akte2

Culturele netwerkorganisatie in Sudwest Fryslan waar
sociaal en cultuur samen komen.

Sneek

Netwerker;
Verwijzer

We stemmen af en sluiten aan op het netwerk
regio Sudwest Fryslân. Zij hebben hun netwerk
geinformeerd over Dans op Recept. Flyers liggen op
locaties.

Sallydm

SALLY Dansgezelschap Maastricht
In en vanuit haar danshuis aan de Maas creëert SALLY
Dansgezelschap Maastricht virtuoze dansvoorstellingen
voor jeugd en jongeren en hun familie.

Maastricht

Netwerker;
Kennispartner

De mogelijkheden van uitrol Dans op Recept in hun
regio met hun besproken en samenwerkingsafspraken
hierover gemaakt. Mogelijk wordt gebruik gemaakt van
hun dansers voor het inclusieve dansgezelschap.

Sport Fryslân

Sportstimulering in Fryslân. Gemeenten, onderwijs,
sportverenigingen, jeugd, volwassenen, senioren,
sporters met beperking, sportbonden, top- en
breedtesport

Heerenveen

Verwijzer;
Netwerker

Sportambassadeurs zijn op de hoogte van Dans op
Recept. Opname in het verwijsaanbod besproken met
Revalidatie Friesland.

BV Sport

BV SPORT beheert en exploiteert de
sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden.
Daarnaast geven wij uitvoering aan het
sportstimuleringsbeleid van de gemeente met ons team
buurtsport- en buurtgezondheidscoaches.

Leeuwarden

Netwerk;
Verwijzer

Geinformeerd over Dans op Recept voor als
buurtsportcoaches de doelgroep tegen komen.

pijninbeweging

Het netwerk Pijn in Beweging is
een samenwerkingsverband van individuele
fysiotherapeuten in de regio groot Groningen.

Groningen

Netwerker;
kennispartner

Als we in Groningen aan de slag gaan, is nadere
afspraken maken interessant.

Spectrum
Leeuwarden

In onze fysiotherapiepraktijk zetten wij uw gezondheid
op de eerste plaats. Dankzij dertig jaar ervaring de meest
veelzijdige praktijk van Leeuwarden.

Leeuwarden

Netwerker;
Verwijzer

Ervaringen uitgewisseld over danslessen vanuit de
fysiotherapie. Vanuit daar in contact gekomen met
de netwerkbouwer van het netwerk chorische pijn in
Friesland.

Antonius Ziekenhuis

Welkom bij de Antonius Zorggroep. Onze zorggroep
bestaat uit het Antonius Ziekenhuis met locaties in Sneek
en in Emmeloord én Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Sneek

Netwerker;
Verwijzer;
Kennispartner

Contact gehad met de coördinator van het netwerk
en die heeft informatie van Dans op Recept verspreidt
onder het netwerk aan verwijzers.

Proscoop

Proscoop voor goede zorg en gezondheid dichtbij ROS
regionale adviesorganisatie Noord-Oost.

Beekbergen

Netwerker;
Kennispartner

Verkenning in het netwerk gedaan van relevante
verwijzers en kennispartners.

Maaike Zunderdorp

Senior Consultant at Zunderdorp Beleidsadvies en
Management

‘S-Gravenhage

Netwerker

Opdracht VNG om regionetwerken (gezondheid)
in kaart te brengen. Zodra het netwerk in kaart is
kijken hoe aangesloten kan worden op bestaande
netwerken.
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VNG

Gemeenten houden zich bezig met een breed scala
aan onderwerpen. Per onderwerp presenteert de VNG
informatie zoals het laatste nieuws, de stand van zaken
en het VNG-standpunt.

‘S-Gravenhage

Netwerker

Ervaringen van samenwerking tussen gemeenten met
de verzekeraars uitgewisseld. Vanuit dit netwerk wordt
een overbruggingsperiode ingebouwd als zorg tussen
gemeenten en verzekeraars vallen. We denken mee
hierin.

FNO Zorg voor
Kansen

FNO stimuleert activiteiten die kansen vergroten voor
mensen met een kwetsbare gezondheid of beperking,
met samenwerking, kennisdeling en financiering.

Amsterdam

Financier

Financiert de materialen voor de danslessen en
kleinschalige voorstellingen.

Zie mij nu

De initiatiefnemers: Nederlands Centrum
Jeugdgezondheidszorg (NCJ), Proscoop, Stichting
Emovere en Alles is Gezondheid, hebben een website en
verhalenbundel over SOLK en jongeren om te laten zien
dat het op te lossen is.

onbekend

Ervaringsdeskundig

Interessant om verhalen mee te gaan delen met de
doelgroep in de toekomst als we met een doelgroep
SOLK gaan werken.

NCJeugdgezondheid

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
(NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de
jeugdgezondheidszorg in Nederland. Het NCJ stimuleert
vernieuwing van het vak, zet jeugdgezondheid op de
agenda en maakt beproefde kennis toegankelijk.

Utrecht

Verwijzer;
Netwerker;
Kennispartner

Kennis van jongeren met SOLK, netwerk versterken
en passende verwijzingen organiseren. We kunnen
hier verdere afsrpaken mee maken als we starten met
lessen voor Solk jongeren.

GGZ Friesland

GGZ Friesland, de organisatie voor geestelijke
gezondheidszorg in de provincie Friesland, biedt
professionele hulp aan mensen met psychiatrische
stoornissen of ernstige psychische problemen. We
hebben locaties in 12 plaatsen verspreid over de
provincie.

Leeuwarden

Verwijzer;
Netwerker

Verkenning voor goede verwijzing vanuit de GGZ
en samenwerking binnen het netwerk, psycholoog
betrekken bij ontwikkeling training besproken.

Zorgpartners
Friesland

Spil huisartsen en ziekenhuizen, kennis van het netwerk
en verwijzers

Leeuwarden

Netwerker;
Verwijzer

Informatie van Dans op Recept verspreid onder het
netwerk.

Revalidatie Friesland

Wij helpen kinderen, jongeren en volwassen die beperkt
zijn door aandoening, ongeval of ziekte. Kies voor
Revalidatie Friesland en ‘laat zien wat je kunt’.

Beetsterzwaag

Financier;
Verwijzer;
Onderzoeker;
Netwerker;
Ervaringsdeskundig

Samenwerkingspartner: doet wetenschappelijk
onderzoek, verwijst de doelgroep, betrekt de
doelgroep bij proeflessen, denkt mee in het netwerk,
stelt uren beschikbaar, mede ontwikkelt de training.

GGD Fryslân

Wonen en leven in een gezonde en veilige omgeving.
Dat is wat u wilt. En dat is ook waar GGD Fryslân voor
staat. Wij zijn de gezondheidsdienst van de Friese
gemeenten. Als GGD werken wij aan het bevorderen van
uw gezondheid.

Leeuwarden

Netwerker

Netwerk van o.a. gemeenten bij elkaar brengen,
verbinding maken met Friese preventieaanpak. Via
dit netwerk zijn gemeenten uitgenodigd voor de
beleefsessies. We hebben in de nieuwsbrief gestaan.
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Door de inzet van sociale wijkteams brengen wij hulp
en ondersteuning dichtbij in de buurt. Het belangrijkste
uitgangspunt daarbij is dat we het belang van de
bewoner centraal stellen. We nemen stimuleren de
zelfredzaamheid van de bewoner en zetten in op
samenwerking binnen het sociale netwerk.

Leeuwarden

Verwijzer;
Netwerker

We informeren sociaal werkers zodat ze kunnen
doorverwijzen, meedenken in het netwerk bouwen.
Folders liggen op locaties. Ze zijn aanwezig geweest
bij de beleefsessies

Koninklijk Nederlands De homepage van KNGF de Fysiotherapeut, oftewel het
Genootschap voor
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie,
Fysiotherapie
de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten met ca.
19.000 leden.

Amersfoort

Netwerker;
Verwijzer;
Kennispartner

Dans op Recept heeft met een artikel in het landelijke
blad gestaan. Zo zijn meer verwijzers op de hoogte
gesteld van Dans op Recept en de beleefsessies.

Healthy Ageing
Network Northern
Netherlands

De vergrijzende maatschappij biedt niet alleen
uitdagingen, maar ook geweldige kansen en
economische impulsen. bedrijven, kennisinstellingen en
overheden hun krachten gebundeld in het HANNN om
samen te werken aan oplossingen rond ouder worden.

Groningen

Netwerker

Er is kennis uitgewisseld over elkaars netwerk en op
inhoud.

Zorg Innovatie forum

Dynamisch netwerk met innovatieve oplossingen voor
complexe maatschappelijke vraagstukken

Landelijk

Netwerkorganisatie

Gesprek staat gepland met de directeur om samen
dans op recept ui te rollen naar noord Nederland

Alles is Gezondheid

Alles is Gezondheid is een zelfregulerend netwerk van
publieke en private partners die de maatschappelijke
beweging naar een gezonder Nederland stimuleert.

Amersfoort

Netwerker

Hun netwerk is geinformeerd over de belefsessies
en verkend is of we hun methode willen inzetten voor
het netwerk bouwen, maar blijkt (nu nog) niet nodig.
Aanwezig geweest bij de beleefsessies en kennis
uitgewisseld.

LKCA

LKCA werkt met partners voor cultuur op school, buiten
school en in zorg en welzijn. We maken culturele en
creatieve ontwikkeling mogelijk voor iedereen.

Utrecht

Netwerker;
Onderzoeker

Ze hebben meegewerkt aan de positionpapper voor
de zorgverzekeraar om de financieringsmogelijkheden
te verkennen en bouwen mee aan het creëren van
het netwerk doordat we op online bijeenkomsten
kennis hebben gedeeld en in hun nieuwsitems hebben
gestaan.

De Friesland

Grootste zorgverzekeraar in Friesland. Onderdeel van
Zilverenkruis.

Leeuwarden

Netwerker;
Onderzoeker;
Financier

Financiering van de danslessen voor mensen met
Parkinson afgesproken. Samen een persbericht
uitgezet, in meerdere kranten en online artikel
gestaand en op SBS6 geweest.

Amaryllis
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Old Burger Weeshuis

Het OBW Leeuwarden anno nu houdt zich onder andere
bezig met het verlenen van subsidies aan initiatieven
gericht op jeugd en ouderenzorg. Hierbij gaat het
voornamelijk om activiteiten in Friesland op sociaal,
maatschappelijk en cultureel gebied.

Leeuwarden

Financier

Heeft eerder bijgedragen aan Dans op Recept.
Verkennen mogelijkheden financiering voorstelling
t.z.t.

Zorgverzekeraars
Nederland

Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van
alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om
de zorgverzekeraars te ondersteunen bij het realiseren
van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle
verzekerden.

Zeist

Netwerker;
Kennispartner

Gesproken over domeinoverstijgende samenwerking.
Er komt een domeinoverstijgende productcode
waarop verzekeraars kunnen boeken. Verder kennis
uitgewisseld.

Pluspraktijken
Friesland

Samenwerking tussen pluspraktijken van fysiotherapie
die innovatie versterkt.

Leeuwarden

Netwerker;
Kennispartner;
Verwijzer

Informatie over Dans op Recept en de beleefsessies is
in het netwerk gedeeld.

Nederlandse
dansdagen

De Nederlandse Dansdagen streeft ernaar de stem
van dans en de danskunstenaar luider te laten klinken.
Daarnaast zet de Nederlandse Dansdagen de kracht van
dans in om de samenleving in beweging te brengen rond
maatschappelijke thema’s, het daagt uit tot nadenken,
praten, discussiëren en handelen.

Maastricht

Netwerker;
Kennispartner

Tijdens de nederlandse dansdagen een workshop
gegeven en in contact gekomen met Sally waarmee
we nu een samenwerking opzetten.

ROS Friesland

Wij zorgen voor regionale verbindingen en
resultaatgerichte afspraken in de regio m.b.v. inzet
van expertise en projectleiderschap. Waar nodig
helpen wij partijen (m.n. in de eerste lijn) om zich te
professionaliseren tot een sterke partner.

Heerenveen

Kennispartner;
Netwerker

Zij hebben ons in contact gebracht met diverse
netwerken en relevante personen in het netwerk van
chronische pijn en NAH. En in hun netwerk gesproken
over Dans op Recept waar ze dat relevant leek.

Coöperatie
fysiotherapie
Friesland

Friese cooperatie van fysiotherapeuten die
samenwerking opzet rond zorgnetwerken zoals
chronsiche pijn.

Leeuwarden

Verwijzer;
kennispartner;
netwerker

Zij hebben hun netwerk geinformeerd over Dans op
Recept en de beleefsessies gedeeld. Verder ons in
contact gebracht met anderen in het netwerk.

Medisch centrum
Leeuwarden

Kennisnetwerk cva voor Leeuwarden waarin een
coordinator alle verwijzers op de hoogte brengt van
ontwikkelingen en beter laat samenwerken.

Leeuwarden

Verwijzer;
Netwerker;
Kennispartner

De coördinator van het netwerk heeft Dans op Recept
opgenomen in het aanbod van bijna 100 verwijzers en
een netwerklijst met ons gedeeld van de specialisten
hierin vanuit deze regio in Friesland. En contact gelegd
met coördinatoren van de andere twee regio’s in
Friesland.
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Wegwijzer
hersenletsel

De Wegwijzer Hersenletsel geeft een breed overzicht
onbekend
van het aanbod aan producten en diensten dat mensen
met hersenletsel en hun naasten helpt op hun manier te
leven met hersenletsel. Van apps, ondersteuning, zorg en
dagbesteding tot lotgenotencontact

Netwerker; Verwijzer;

Het geeft overzicht van de contactadressen in de
regio. Een sterke link met Breinlijn en dus daarmee als
vervolg het contact gelegd.

Netwerk chronische
pijn Friesland

In Friesland wordt een netwerk gevormd van
gespecialiseerde zorgverleners die mensen met
chronische pijnklachten adequaat behandelt. In
dit netwerk bieden zorgprofessionals samen met
professionals uit het sociaal domein persoonsgerichte
ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn bij
chronische pijn.

Leeuwarden

Netwerker;
Kennispartner;
Verwijzer

We zijn onderdeel van het netwerk en zijn daarin bezig
met het maken van afspraken voor samenwerking in
de opbouw van het netwerk. Revalidatie Friesland is er
ook onderdeel van.

Stichting netwerk
chronische pijn
Nederland

De Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten
Chronische Pijn staat aan de basis van het Landelijk
Netwerk Chronische Pijn, dat 20 regionale netwerken
omvat. De Stichting beheert het landelijk netwerk met
als doel kwalitatief hoogwaardige zorg aan patiënten te
leveren.

onbekend

Netwerker;
Kennispartner

Het is een landelijk netwerk waarvan wij contact vooral
hebben met het provinciale netwerk. Als de lessen
uitbreiden kunnen we dit contact aanhalen voor het
netwerk in die regio.

Zorgbelang Friesland

Zorgbelang Fryslân zet zich in om de zorg in de provincie Leeuwarden
te verbeteren. Dat doen wij voor en samen met Friese
zorggebruikers. Hun ervaringen met de Friese zorg staan
namelijk centraal en vormen de basis voor verbeteringen.

Ervaringsdeskundig
Netwerker

Een plek om Dans op Recept mee te delen en
ervaringen van deelnemers te verspreiden.

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de WMO en participatie in de betreffende gemeenten.

Netwerker;
Financier

De gemeenten hebben hun netwerk geïnformeerd en
per gemeente zijn er maatwerkafspraken gemaakt.
Harlingen heeft de koffie en thee van lessen betaald.

Dokkum
HeerenveeN
Franeker
Sneek
Drachten
Harlingen
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DANS OP RECEPT

Dans op Recept is onbeperkt dansplezier, voor iédereen.
De professionele dansdocenten van Dans op Recept
bieden wekelijks danslessen speciaal voor mensen met
een chronische ziekte. Want samen dansen ontspant,
verbindt en laat zien wat het lichaam allemaal nog wel
kan. We willen dat mensen ervaren dat ze niet in een
zorgtraject of therapiesetting zitten met doelen gebaseerd
op wat beter kan. We kiezen voor dansdocenten die
mensen in een mooie danszaal op muziek laten dansen
en via het maken van een voorstelling trots kunnen
laten zien wat ze nog wel kunnen. De verhalen van de
deelnemers worden gedeeld met andere lotgenoten,
(zorg)professionals en een ander breed publiek. Dit brengt
herkenning, troost, veerkracht en begrip.

PROBLEEM

Dansen biedt mensen met een chronische ziekte veel
levensplezier. Zowel fysiek als mentaal. Bestaande
danslessen zijn voor deze doelgroepen helaas niet
geschikt. Ondanks dat er steeds meer wetenschappelijk
bewijs is van de positieve effecten van dans voor deze
doelgroep zien we de erkenning nog niet terug in het
beleid van verzekeraars. Wij denken dat de tijd nu rijp is
om dans meer te gaan erkennen als effectieve methode
zonder het te medicaliseren. Met deze erkenning de
positieve effecten te kunnen benutten en via standaard
vergoedingen mensen met een chronische ziekte
een keuze te bieden. Momenteel is deze keuze niet
gelijkwaardig, want de (duurdere) fysiotherapie en
dagbesteding wordt vergoed, maar de dansles niet.
Met deze position paper willen we delen wat dans biedt
en hoe je het kunt positioneren in andere domeinen dan
cultuur zoals binnen het medisch- en zorgdomein.

DOELGROEP

• Parkinson in Nederland: 35.000 mensen met Parkinson
en 20.000 met Parkinsonisme.

• Chronische pijn: Ongeveer 18% van de algehele
Nederlandse bevolking heeft chronische pijnklachten,
dit komt neer op ongeveer 2 miljoen mensen (Position
Paper Vereniging voor Revalidatieartsen).
• Niet aangeboren hersenletsel: Eén op de vier
Nederlanders heeft een hersenaandoening. Uit
onderzoek van het RIVM, in opdracht van de
hersenstichting blijkt dat elk jaar in Nederland 43.000
mensen voor de eerste keer door een CVA worden
getroffen. Dat zijn ruim 100 mensen per dag.

ERVARINGEN DEELNEMERS

• We hebben onderzoek waarin de ervaringen van
deelnemers terug te lezen zijn, zoals:
• “Het lopen gaat moeilijker, maar hier gaat de rollator
aan de kant en dans ik vrij op muziek.”
• “Iedereen is hier gelijk.”
• “Ik voel mij danser en geen patiënt.”

ONDERBOUWING

2.

3.

4.

Dans op Recept wordt op dit moment nog vaak
benaderd vanuit het cultuur en soms het sportdomein.
Het is niet gebruikelijk dans te erkennen als onderdeel
binnen de zorgverzekering. We zien op basis van een
aantal resultaten wel redenen die dit zouden kunnen
rechtvaardigen:

5.

1. Wetenschappelijk onderzoek: Het is sterk
wetenschappelijk bewezen (level 1 evidence, hoogste
vorm van wetenschappelijk bewijs) dat dans een
positief effect heeft op balans en lopen bij mensen
met de ziekte van Parkinson. Ook op andere
gebieden (kwaliteit van leven, cognitieve functie) is er
groeiend wetenschappelijk bewijs voor de positieve
effecten. Ook uit het onderzoek dat Wya Feenstra,
revalidatiearts Revalidatie Friesland heeft uitgevoerd
onder de deelnemers van Dans op Recept blijkt dat
de danslessen een positief effect hebben op het

6.

zelfvertrouwen, kwaliteit van leven en de Parkinson
symptomen van de deelnemers.
Er is ook sterk wetenschappelijk bewijs dat bewegen
een positief effect heeft voor mensen met chronische
pijn en niet aangeboren hersenletsel. Het is tevens
aangetoond dat danslessen bij deze doelgroepen
haalbaar zijn. Ook is er groeiend wetenschappelijk
bewijs naar de positieve effecten van dans bij deze
doelgroepen. De Europese pijnfederatie (EFIC) is recent
een campagne gestart om mensen met chronische pijn
meer in beweging te krijgen en bevelen hier o.a. dans
bij aan.
KNGF fysiotherapie richtlijn voor Parkinson beveelt
dans sterker aan voor de verbetering van balans en
specifieke functionele bewegingen dan conventionele
fysiotherapie.
De WHO onderschrijft de effecten van dans: https://
www.lkca.nl/artikel/who-bevestigt-kunst-en-cultuurbevorderen-de-gezondheid/. Echt de moeite waard de
opsomming te lezen.
Positieve gezondheid: Dans op Recept sluit prachtig
aan bij recente ontwikkelingen t.a.v. de visie op
gezondheid. Een veel gebruikte visie is momenteel
positieve gezondheid1. De danslessen raken nagenoeg
alle aspecten binnen deze visie; lichamelijk en mentaal
welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en
meedoen.
Supervisie: Dans op Recept heeft gecertificeerde
dansdocenten. Scholing gebeurt vanuit Revalidatie
Friesland via een 2 daagse scholing door een
fysiotherapeut, revalidatiearts en ervaren dansdocent,
jaarlijks is er intervisie en bijscholing. Ook is er
laagdrempelig contact tussen de dansdocent met
aangewezen medisch geschoolde contactpersoon
(revalidatiearts, fysiotherapeut, psycholoog). Hiermee
garanderen wij voldoende supervisie vanuit het
medische domein om de danslessen naar een niveau
te brengen waar ze echt als aanvulling kunnen worden
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gezien op de bestaande medische behandelingen.
7. Erkenning: Dans op Recept is de winnaar voor de
landelijke code Inclusie en Diversiteit binnen het
culturele veld. Die erkenning van het ministerie van
OCW zou ook door kunnen klinken in de zorg. Zie
bijlage.
8. Samenwerking: Het netwerk chronische pijn Friesland
heeft de ambitie om toe te werken naar diverse
chronische pijn centra in Friesland. Dans zou hier
als onderdeel van aangeboden kunnen worden. De
danslessen zijn nu verspreid over meerdere locaties in
Friesland.

RENDEMENT

We zien dat de deelnemers door deelname aan de
danslessen minder fysiotherapie gebruiken. Van de 28
personen uit het onderzoek gaat 39 % minder naar de
fysiotherapeut waarvan 29 % helemaal niet meer. Bij 54%
is het gebruik van fysiotherapie gelijk gebleven. Bij 7 %
is het toegenomen omdat het revalidatie programma
daar om vroeg. Bij twee keer in de week dansles geven
alle deelnemers in Leeuwarden aan niet meer naar de
fysiotherapie te hoeven. (zie bijlage). Alle 5 dansdocenten
geven aan dat de opkomst van de deelnemers ruim 95%
is tijdens de lessen. Er is dus weinig no-show. De kosten
voor een dansles is met € 7,50 tot 10,- goedkoper dan
de beweeggroep van de fysiotherapie. Zo kunnen we
dus ook zorgkosten besparen en elkaar gelijkwaardig
versterken.

KANSEN

Op basis van wetenschappelijke onderbouwing en
resultaten op het gebied van substitutie vinden wij dat de
danslessen een plek binnen het zorgverzekeringspakket
verdienen. De precieze invulling hiervan willen we
in overleg met de zorgverzekeraar vorm geven.
Een suggestie is Dans op Recept onderdeel van de
aanvullende pakketten van het zorgverzekeringspakket
maken. Eventueel gekoppeld aan een initiatief vanuit het
medische circuit (zoals netwerk chronische pijn). Het kan
ook onder supervisie van (para)medici. Een alternatief is
de productcode innovatie van de NZA gebruiken, maar
dan is de oplossing tijdelijk.

OPROEP

Op basis van deze positionpaper gaan wij graag met
verzekeraars in gesprek om de positie van Dans op
Recept binnen het zorgdomein passend te waarderen,
zodat Dans op Recept standaard wordt vergoed,
zorgkosten afnemen en meer mensen met chronische
ziekten hier van kunnen genieten. Meer weten of zien? zie
www.dansoprecept.nl

AMBASSADEURS

Naast dat de deelnemers zelf mooi kunnen verwoorden
wat dansen hun brengt, zijn er ook andere ambassadeurs
die het ondersteunen:
• Hedy D ‘Ancona: “Je kunt aflezen dat het goed is
voor de gezondheid en een aanwinst voor de kunst,
want het ontroert.” Dans op Recept is uitgeroepen
tot winnaar van “de kracht uit kunst” , een prijs van
Movisie.
• Bas Bloem: “ Een kunstenaar en daarmee dansdocent
kijkt naar het totaal van de mens zoals de dromen en
wensen. Een medici kijkt naar een deel van de mens en
vooral wat stuk is.”
• Ronald van der Heijden, fysiotherapeuten: “ Je geeft de
deelnemers eigenlijk geen keus want fysiotherapie is
gratis en danslessen niet. Dus dan is de keus soms snel
gemaakt, terwijl de danslessen soms leuker en beter
voor de doelgroep is.”
• Chris Ritsema: Ik denk er niet aan om dansante
fysiotherapie te gaan geven. Schoenmaker blijf bij
je leest! Voor dans moet je vooral professionele
dansdocenten inzetten die mooie muziek kiezen en
choreografie maken om mensen het fijne gevoel te
geven dat ze bij de danslessen van Dans op Recept
krijgen.”
• Erik Scherder: “Bij parkinson- en alzheimerpatiënten zie
je dat dans heel veel teweeg brengt. Dat is schitterend
om te zien. Door een beroep te doen op het impliciete
geheugen, zoals dat heet, stimuleer je bewegingen
die mensen nog van vroeger kennen.” (Bron: Parool 29
oktober 2019)

ANDERE VOORBEELDEN

We zien dat er nog meer mooie voorbeelden zijn waarin
dansen wordt aangeboden voor kwetsbare groepen.
Het verschil met Dans op Recept is wel dat we gericht
bouwen aan een zorg-cultuur netwerk, het maken
van voorstellingen, er een structurele samenwerking
met Revalidatie Friesland is en we wetenschappelijk
onderzoek koppelen aan de lessen. We zien landelijke
dan ook veel belangstelling om aan te sluiten op Dans op
Recept en dansdocenten onder deze certificering willen
kunnen werken om de kwaliteit te waarborgen
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BIJLAGE 4
CHRONOLOGISCH OVERZICHT ACTIVITEITEN 2020-2022

ACTIVITEIT

WIE

AANTAL
BEZOEKERS

September 2020
Netwerken/zorgsystemen inventariseren van beide doelgroepen

Marloes

Communicatiestrategie schrijven

Wiesje

Voorbereiding opzet wetenschappelijk onderzoek

Wya

Vastleggen danslocaties Friesland

Marlien/ Alie

Website bouwen

Wiesje/ JP

29 september, brainstormsessie met zorgmedewerkers RF over invulling danslessen voor beide doelgroepen

Alie/ Marloes/ Wya/ Marlien

16

2 september, promotie Dans op Recept en wetenschappelijk onderzoek, voor revalidatieartsen, 45 minuten

Wya

25

Vastleggen samenwerking provinciaal netwerk Neurologie MCL Leeuwarden met Mario Pietersma.

Marloes/Marlien

Gesprek met patiëntenvereniging chronische pijn

Marlien

Oktober 2020
5 Pilotworkshops bij Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag met Niet aangeboren hersenletsel, samen met
fysiotherapeut Ingrid Nijenhuis

Marlien

5

5 oktober Kampen, Quintus, centrum voor de Kunsten, presentatie Dans op Recept, 75 minuten.

Marlien

40

5 oktober online presentatie Dans op Recept voor Nederlandse dansdagen, 15 minuten

Marloes

November 2020
4 Pilotworkshops bij RF met chronische pijngroep, samen met fysiotherapeut Hiske Hoekstra en psycholoog

Marlien

Training dansdocenten theorie/praktijk ontwikkelen

Marlien/ Wya

Verkenning uitbreiding/samenwerking DOR met Kampen

Marlien

5

Winnen &Award Code Diversiteit & Inclusie
December 2020
PR Uitnodiging voor beleefsessies

Wiesje

Eerste opzet openbare PR toolkit

Wiesje

Verspreiden flyers heel Friesland

Alie/ vrijwilligers

Nieuwsbrief de deur uit

Wiesje

Training en inhoud trainingsweekend verder ontwikkelen

Marlien/ Wya

Toekenning FNO voor Dans op Recept aanschaf licht/geluid dansstudio’s
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ACTIVITEIT

WIE

AANTAL
BEZOEKERS

Januari 2021
Toekenning van de provincie Friesland vanuit het cofinancieringsbudget van “Nij Poadium” wordt een bedrag van
maximaal €100.000 per jaar verstrekt voor de het project Dans op Recept voor de jaren 2022, 2023 en 2024 in relatie
tot hun meerjarige aanvraag bij het Fonds Cultuurparticipatie voor het project “Dans op Recept”.
12 januari Digitale beleefsessie Dans op Recept

Hele team

124

26 januari Tweede digitale beleefsessie, Dans op Recept

Hele team

35

Interview Fysiopraxis, landelijk vakblad voor fysiotherapeuten

Marloes/ Marlien/ Wya

PR Toolkit openbaar gemaakt voor ons netwerk

Wiesje

Februari 2021
Toanhus sluit aan bij Dans op Recept met 2 nieuwe locaties ( Joure en Lemmer)
Digitaal gastcollege over Dans op Recept, 1,5 uur voor studenten Verpleegkunde op NHLStenden

Marloes/ Marlien

Overleg opleiding Danstherapie Codarts Rotterdam. Onderzoek naar verschillen tussen danstherapie en danslessen
Dans op Recept voor theoretische training.

Marlien/ Wya

27/28 februari online trainingsweekend voor de dansdocenten ( theorie gedeelte).
Van 10.00 tot 13.30 uur beide dagen

Marlien/ Wya/ Marloes, alle
dansdocenten

15

Maart 2021
Uitstel start proeflessen door corona

Dansdocenten/ Alie

2 gesprekken met zorgverzekeraar over vergoeding danslessen dans op Recept

Marloes/ Marlien/JP

2 gesprekken met LKCA over vergoeding danslessen DOR onder zorgverzekeraar

Marloes/ Marlien/ Fenna en Finn Minke

Opnames commercial tv Dans op Recept voor omrop Fryslân
3 maart, Online proefdansles voor de doelgroep, kennismaking met dansdocenten en proeven aan dansles

Marlien en dansdocenten

Deelname Ronde tafel gesprek met Fonds Cultuur Participatie vanuit Dans op recept

Marlien

25

April 2021
Uitstellen start danslessen door corona

Dansdocenten

Gesprekken zorgverzekeraar, schrijven en indienen onderzoeksrapport naar kosten vergoeding danslessen Parkinson

Marloes/ Marlien/ JP

Projectmonitoring LKCA, Ingrid Smit

Marlien

Gastcollege Dans op Recept 1,5 uur NHLStenden, studenten social work en docent theater en creative design

Marlien/ Marloes

Brainstorm toekomstplannen DOR en landelijke uitrol Dans op Recept, samenwerking project Sally, provincie Limburg

Hele team

Netwerkgesprekken met alle docenten om samen te zoeken naar uitbreiding bestaande plaatselijke netwerk

Marloes/ dansdocenten

40

Dans op Recept is officieel een merk geworden, merkregistratie is goedgekeurd
Nieuwe PR medewerker aangenomen, Marcia Dijkstra, Wiesje stopt
24 april fysieke dagtraining docententraining

Alle dansdocenten, Wya/ Marlien/ Rob
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ACTIVITEIT

WIE

AANTAL
BEZOEKERS

Mei 2021
Uitstellen start proeflessen op alle locaties in week 21
Gesprekken gemeente Heerenveen

Marloes/ Trijntje

Tweede brainstorm met projectteam landelijke uitrol Dans op Recept , samenwerkingsmodel en vervolg Dans op
Recept komende drie jaar

Marlien/ Marloes/ JP/Wya/ Alie

Tweede gesprek met zorgverzekeraar over vergoeden danslessen van DOR

Marlien/ Marloes/ JP

Schrijven propositie paper Dans op Recept voor zorgverzekeraar

Marloes/ Marlien/ JP

Juni 2021
2 gesprekken over samenwerking Sally Maastricht en Dans op Recept

JP/ Marlien/ Judith en
Sofie van Project Sally

Start lessen op alle locaties in week 24. En start wetenschappelijk onderzoek, nu 25 deelnemers aan het onderzoek.
3 en 4e gesprek met Zorgverzekeraar over praktische en zakelijke afspraken rondom vergoeding danslessen

Marlien/ JP/ Marloes

Overzicht aantal deelnemers danslessen per locaties. We geven 4 lessen, dan starten we verder na de zomervakantie. Dansdocenten
Totaal aantal deelnemers staat nu op 45.
Team
14 juni online presentatie Dans op Recept voor Parkinsonzorgmedewerkers tijdens landelijke Parkinsonnet
jaarcongres: Thema verbonden door passie.

Wya/ Miranda
En Barbera van Harten, neuroloog
Leeuwarden

2500 bezoekers

Intentieverklaring van de zorgverzekeraar gekregen om Dans op Recept danslessen voor mensen met Parkinson
vanaf januari 2022 te vergoeden in de aanvullende verzekering.
Onlinepresentatie: Dans op Recept voor PPNN leden en paramedici

Wya en Miranda

Uitwerking samenwerkingsmodel

JP/ Marlien

Juli 2021
Zomerstop lessen 10 juli t/m 22 augustus
Concretisering samenwerkingsovereenkomst met Project Sally/ Limburg en Dans op Recept

Marlien/ JP

Definitieve positieve uitslag Zorgverzekeraar
Augustus 2021
Nieuwe grootschalige marketingronde voor werven nieuwe deelnemers voor de danslessen

Marcia en Marlien

Vervolg wetenschappelijk onderzoek, uitbreiding aantal deelnemers voor het onderzoek

Wya

Start/vervolg danslessen op alle locaties, week 34

Alle docenten

September 2021
Vervolg gesprek Revalidatie Friesland inzetten danslessen binnen RF in 2022 en bouwen van inclusieve
dansgezelschap en vervolg financiering wetenschappelijk onderzoek

Marlien/ Peter/ Wya

Bijwerken projectmonitoring LKCA

Marlien
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ACTIVITEIT

WIE

Intervisie bijeenkomst dansdocententeam, planning proeflessen voor december met elkaar

Marlien, Wya en dansdocenten
Team

Toekenning fonds Gavere voor extra financiële ondersteuning van € 5000 voor PR budget

Marlien

Vervolggesprekken met alle gemeente over verduurzaming danslessen per gemeente

Marloes/ en desbetreffende dansdocent

AANTAL
BEZOEKERS

Naar buiten brengen van nieuws dat de zorgverzekeraar danslessen gaat vergoeden
Start samenwerking ZuidOostZorg en uitbreiding van danslessen van Dans op Recept naar Ureterp en Sunesz
Drachten

Marlien/Alie Lucas

23 september Beetsterzwaag revalidatie Centrum open dansles in samenwerking met de Maartens Foundation, ter
promotie van Dans op recept, aanwezigen onder andere Erben Wennemars

Marlien

50 bezoekers

Naar buiten brengen nieuws rondom zorgverzekeraar vergoeding
Start danslessen in Ureterp ZuidOostZorg

15 deelnemers

Oktober 2021
Intervisie bijeenkomst dansdocententeam, hoe gaat het nu
November 2021
12 november, PR Heerenveenlessen tijdens uitmarkt

Trijntje

Nieuwe danslocatie in samenwerking met de apotheek in Oosterwolde starten.

Marlien/ Trudi

Start opzetten proeflessen dans op alle locaties van RF

Wya

December 2021
Uitstellen proefdanslessen op alle locaties voor publiek.

Alle dansdocenten

Uitrol Dans op Recept naar Limburg verder ontwikkelingen

Marlien

Netwerkgesprek met gemeente Smallingerland over verspreiding informatie project en samen bouwen aan netwerken Marlien
voor Drachten
Vervolggesprek samenwerking project Sally met directeur Sally

Marlien/ Wya

Kerstvakantie
Start schrijven inhoudelijk eindrapport

Marlien

Vervolggesprekken met Groningen over implementatie Dans op Recept in Groningen

Marlien

Uitrol Dans op Recept in Groningen eerste stappen gezet

Marlien

Danslocatie vastgelegd in Oosterwolde

Marlien/ Trudi

Proefles Dans op Recept op sport kennismakings dag Revalidatie Friesland

Trudi

43 deelnemers

Januari 2022
Start vergoeding danslessen voor mensen met Parkinson in aanvullende verzekering van Zorgverzekeraar De
Friesland
Start nieuw inschrijfsysteem op website Dans op Recept

JP/ Marlien/ Miranda
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ACTIVITEIT

WIE

Proeflessen voor doelgroep en netwerk op alle danslocaties in Friesland

Alle dansdocenten

Start danslessen Dans op Recept in Oosterwolde

Trudi

Ontwikkelen digitale dansles Dans op Recept

Miranda/Marlien

Start danslessen van Dans op Recept in zorginstelling ZuidOostZorg Sunesnz Drachten

Trijntje De Vries

AANTAL
BEZOEKERS

10 deelnemers

Februari/maart 2022
Indienen meerjarenplan Dans op Recept bij de provincie Friesland

Marlien

Indienen eindverslag bij Fonds Cultuur Participatie
Start zoeken co-financieerders in Groningen en Drenthe voor uitrol Dans op Recept in 2023

Marlien

Start danslessen Dans op Recept in Joure en Oosterwolde

Trijntje de Vries

Openlessen op alle locaties met kleine presentaties van de dansers voor publiek

Alle dansdocenten

April 2022
Einde subsidie periode, laatste danslessen in week 15
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BIJLAGE 5
INFORMATIEBRIEF DEELNEMERS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Informatiebrief voor de deelnemers aan het onderzoek:
De effecten van dans op mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
Geachte heer/mevrouw,
Wat fantastisch dat u gaat meedoen aan de danslessen voor mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel en dat u heeft aangegeven interesse te hebben in het meedoen aan het hieraan
gekoppelde onderzoek. Door middel van deze brief willen wij u nogmaals uitleg geven over
het onderzoek.
Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt er
ook over praten met uw partner, vrienden of familie.
Algemene Informatie
Dit onderzoek is opgezet door De Revalidatie Friesland Academie. Alle deelnemers aan
de danslessen voor mensen met Niet Aangeboren hersenletsel (via het project ‘Dans op
Recept’) zijn gevraagd of ze mee willen doen.
Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om te beoordelen wat de effecten van de danslessen zijn op
kwaliteit van leven, deelname aan de samenleving en zelfvertrouwen.
Achtergrond van het onderzoek
Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we dat lichaamsbeweging goed is voor iedereen,
maar in het bijzonder ook voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Ook weten we
dat het voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel vaak moeilijker is om in beweging te
komen en te blijven.
Bij de danslessen voor mensen met de ziekte van Parkinson hebben we gezien dat dans een
heel geschikt middel is om in beweging te komen en te blijven. De danslessen hadden een
positieve invloed op het lichamelijk en geestelijk functioneren.
Wetenschappelijk gezien is er veel minder bekend over de effecten van dans op mensen
met Niet Aangeboren Hersenletsel dan bij mensen met de ziekte van Parkinson. Met deze
studie willen we hier verandering in brengen en bekijken welke effecten dans heeft op het
lichamelijk en geestelijk functioneren van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.
Wat meedoen inhoudt
Het is de bedoeling dat er op 5 momenten metingen worden uitgevoerd. 2 voor het starten
van de danslessen (met minimaal 2 weken ertussen), 1 voor en 1 na de zomerstop en 1 na
afloop van het dansseizoen.

Deze meting bestaat uit een vragenlijst over onderwerpen als dagelijkse activiteiten, (zelf)
vertrouwen en emoties. Deze vragenlijst krijgt u via de onderzoekers. Al met al verwachten
we dat het invullen van de vragenlijst per keer ongeveer 50 minuten in beslag zal nemen.
U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel
bijdragen aan meer kennis over de effecten van dans bij Niet Aangeboren Hersenletsel. Het
deelnemen aan de danslessen zelf kan u mogelijk wel voordeel opleveren.
Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen,
kunt u gewoon de danslessen volgen.
Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U
hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit melden aan de onderzoekers.
De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.
Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker
dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen.
Uw gegevens
Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Elke deelnemer krijgt een code, waaraan de resultaten
worden gekoppeld. Alleen de onderzoekers weten welke code u heeft. Ook in rapporten
over het onderzoek worden nooit uw naam of andere persoonlijke gegevens genoemd.
Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Hester Cruiming, fysiotherapeut in opleiding en
onderzoekster of Wya Feenstra, revalidatiearts en onderzoekster Revalidatie Friesland. De
contact gegevens vindt u onderaan deze brief.
Ondertekening toestemmingsformulier
Wanneer u besluit mee te willen doen aan het wetenschappelijk onderzoek dan zullen wij
u vragen de bijbehorende toestemmingsverklaring te ondertekenen. Door uw schriftelijke
toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan
het onderzoek.
Bedankt voor uw aandacht.
Met vriendelijke groet,
Drs. Wya Feenstra, revalidatiearts en onderzoekster Revalidatie Friesland
Mw. Hester Cruiming, fysiotherapeut in opleiding en onderzoekster
Dr. Heleen Reinders, beleidsmedewerker Wetenschappelijk Onderzoek Revalidatie Friesland
Mw. Hester Cruiming kunt u bereiken op telefoonnummer 06 22010242, mw. Wya Feenstra
op telefoonnummer 06 30951119.
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Toestemmingsformulier deelnemers
De effecten van dans op mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

• Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn
voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik mee doe.
• Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan
beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor
hoef ik geen reden te geven.
• Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan
vermeld onderaan de informatiebrief.
Ik wil wel / niet* meedoen aan dit onderzoek.
Naam deelnemer:
Geboortedatum:
Geslacht: m / v*		
Handtekening:					

Datum

: __ / __ / __

Ik verklaar dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.
Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):
Handtekening:					

Datum: __ / __ / __

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
De deelnemer krijgt een volledige informatiebrief mee en hij/zij krijgt een getekende versie
van het toestemmingsformulier.
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BIJLAGE 6
FELICITATIEBRIEF MINISTERIE
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Dans op Recept geeft dansles aan mensen met Parkinson,
niet-aangeboren hersenletsel (o.a. beroerte) en chronische pijn.
Want dansen verbindt, ontspant en laat zien wat je allemaal kunt.

