
Dqnce for Heolth voor mensen
met Porkinson, reumq en MS
Wilmo Vreeling geeft sinds een loor speciole bewegingslessen oon mensen mel een beperking, zools Porkinson, reu-
mo en M§. Ze doet dqt onder qndere in Borne in hqor studio, StudYoPi. "De mensen die meedoen voelen zich een uur
long 'gewoon', zonder het gevoel dqt ze ziek ziin of ergens losf von hebben", vertelt Wlmo.
"Uil onderzoek bliikt dot bewegen in combinotie mef de visuolisoties en de muziek die wii gebruiken heel goed werkt
voor deze mensen." De bewegingen ziln ofwisselend ritmisch of iuisr melodieus, zodqi de deelnemers die verschillen
ervonen. "Ze kunnen zochties bewegen, mqor ook heel stevig. Dor prikkelt hun hersenen."

}TANDEN ATlt BI.AADJE§
Deze bewegingen ziin in combinotie met vi-

suolisoties. "Ze denken bllvoorbeeld oon de
zon, een slong oÍ een boom. Bij een boom kun

ie ie indenken dot die heel sievig stoot en don
sto le zelf ook heel stevig. Moor er kunnen ook

bloodles vollen en hun honden kunnen dqn die
bloodles voorstellen die noor beneden dwor-
relen", illustreert Wilmo. 'Zo prikkel ik ze om

die bewegingen te ervoren. Dot is heel onders

don ze olleen hun honden ie loien bewegen.
Als ze visuoliseren doi hun honden de bloodles
ziin, ervoren ze het veel intenser."

YI§T,AIISAIIE E]tI ftIUzlEX
Mensen met deze oondoeningen kunnen bi1

een fysiotheropeut ollerlei bewegingen oefe-

nen. "En dot is heel goed, moor door blilft het

don ook bil. Terwiil ze iuist door die visuoli-

sotie en de muziek een bepoolde creotiviteit
gebruiken. Ze komen in een soori Ílow terecht.

Bovendien wordt het cognitieve gedeelte von

de hersenen oongesproken, doordqt ze on

ders bewegen en nodenken." Uiieroord ko-

men sommige mensen ook tot de ontdekking

dot ze bepoolde dingen niet meer kunnen en

door zijn ze verdrietig over. "Moor doordot we
ook heel veel plezier hebben en somen kunnen

lochen, komï er iets onisponnends noor boven,

woordoor ze die lichomelilke tegenslogen in
een bepoold perspectief kunnen zetten", Iegt

Wilmo uit.

WEER MEEN. ENERGIE
Wilmo hoort of en toe bilzondere verholen

over mensen die de Donce for Heolthlessen

volgen. "Een heel sprekend voorbeeld is von

iemond dle niet meer onder in het keukenkostie

iets kon pokken en dot nu wel weer kon. Of
een mon die vriiwel oltild in bed log.

Sinds hii deze lessen volgt heeft hii weer ener-

gie om dingen te goon doen."

I{OORD.OOST NEDERIAHD
Voordot Wilmo vorig ioor opril stortte met

deze lessen heeft ze een opleiding hiervoor

bil Donce for Heolth gevolgd. 'Zii hebben

me nu gevrqogd om deze lesvorm in Noord-

Oost Nederlond op te zetten. Hel is nog vrii

onbekend in het noordoosten von Nederlond
en doorom leg ik contocten met MS- en Porkin-

son-verpleegkundigen en -verenigingen, met

ziekenhuizen en dergelilke. lk begin met de

grote steden, Groningen, Assen, Deventer en

Zwolle. En in Arnhem goon we een project

doen met hei donsgezelschop lntrodons. So-

men goon we Donce Íor Heolth op de koori

zetten ín hei oosten." Kiik voor meer inÍormotie

op www.donceforheolth.nl. Je kuni de lessen

een moond grotis uitproberen bii Wilmo Vree
ling. Heb je inferesse? Bel don noor Oó'273
957 33 of moil noor wilmo@studyopi.nl.


