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• Creatief dansen verbetert fysiek functioneren 

• Hele lichaam en ruimte betrekken bij bewegen 

• Mogelijk ook cognitieve effecten 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Ouderen zijn mobieler en staan stabieler na 
zestien sessies creatief dansen, maar het 
is niet duidelijk of deze verbeteringen 
behouden blijven nadat ze stoppen met 
dansen. Dat concluderen Zuid-Koreaanse 
wetenschappers die 82 zelfstandig 
wonende gezonde ouderen verdeelden in 
een groep die acht weken dansles volgde 
en een controlegroep die lenigheids-
oefeningen deed. 
 
Fysiek functioneren 
Na acht weken creatief dansen 
functioneerden de gemiddeld 71-jarige 
ouderen beter dan de controlegroep. Zij 
waren sterker en mobieler, liepen sneller en 
hadden een beter evenwicht. Dat leidden de 
onderzoekers af uit betere scores op de 
chair stand test, de arm curl test, de Timed-
Up-and-Go test, de tien meter looptest en de 
Berg Balance Scale.  
 
Creatief dansen 
De onderzoekers schrijven de vooruitgang 
in functioneren toe aan een aantal 
specifieke kenmerken van creatief dansen 
(zie kader). Creatief dansen draait om 
improvisatie, en daagde de ouderen uit om 
alle lichaamsdelen bij het bewegen te 
betrekken en de hele ruimte te benutten. 
Door te variëren in tempo en richting 

oefenden zij hun evenwicht en mobiliteit, en 
zij leerden ook reageren als andere 
deelnemers in hun nabijheid plotseling van 
richting veranderden of onverwachte 
bewegingen maakten. En terwijl zij 
nadachten over hun eigen dansbewegingen 
moesten zij ook de tempo- en 
richtingsaanwijzingen van de instructeur 
opvolgen.  
 
Mentale functies 
De auteurs vermoeden dat de ouderen die 
creatief dansten ook cognitief beter gingen 
functioneren. Zij leerden improviseren en 
bedachten hun eigen bewegingen. Het 
bewegen in de ruimte stimuleerde hun 
spatiële cognitie, en de combinatie van 
bewegen en reageren op de muziek deed 
een beroep op het omgaan met 
dubbeltaken. Helaas verzamelden de 
onderzoekers geen gegevens over de 
cognitieve status van de deelnemers, zodat 
zij deze vermoedens niet konden 
onderbouwen.  
 
Deelname 
Omdat de ouderen meer dan 97 procent 
van de oefensessies bezochten denken de 
onderzoekers dat zij veel plezier beleefden 
aan de bijeenkomsten. De auteurs hebben 
dat echter niet specifiek aan de ouderen 
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gevraagd. Dat de lessen werden gegeven in 
een centrum in de buurt en de meeste 
deelnemers elkaar kenden zal ook 
bijgedragen hebben aan de hoge deelname, 
aldus de auteurs.  
 
Succesvol ouder worden 
De onderzoekers zijn van m ening dat 
creatief dansen een bijdrage kan leveren 
aan succesvol ouder worden. Deelnemers 
verbeterden hun evenwicht en mobiliteit, en 
mogelijk ook hun cognitieve vaardigheden. 
Of de behaalde vooruitgang beklijft na 
afloop van de danstraining is vooralsnog 
onduidelijk, want de auteurs hebben geen 
follow-up onderzoek gedaan.  
 
PEDro-score 
Methodologische kwaliteit volgens 
vakreferent: goed (PEDro score 6/10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] Gilbert AG. Creative Dance for All Ages. 2e ed. 
Human Kinetics, Champaign (IL), 2015. 
 
 

PEDro-score 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Dat fysieke activiteit bij ouderen positieve effecten heeft op onder andere balans, kracht, 
uithoudingsvermogen en de preventie van allerlei ziektes is in zeer veel studies aangetoond. 
Het probleem is echter vaak dat ouderen moeite hebben om interventies vol te houden. Om 
de therapietrouw te bevorderen is het belangrijk om aan te sluiten bij de wensen van de 
ouderen en dat ze plezier beleven in de activiteiten. Dansen kan voor sommige ouderen 
mogelijk voorzien in deze behoefte. Naast de fysieke voordelen heeft het ook sociale 
aspecten en kan het de emoties positief beïnvloeden. Uit de huidige studie blijkt dan ook dat 
creatief dansen het fysiek functioneren verbetert, de mogelijke effecten op cognitief niveau 
en lange termijn effecten zijn hierbij nog niet nauwkeurig onderzocht. 

Creatief dansen 
Creatief (of improvisatie)dansen richt zich 
op vijf aspecten: lichaam, beweging, ruimte, 
tijd en kracht. De deelnemers leren alle 
lichaamsdelen te gebruiken in verschillende 
bewegingen, zoals duwen, trekken, buigen, 
strekken, lopen, schudden, rennen, rollen, 
galopperen en springen. Zij kunnen de 
uitvoering variëren in tempo, ritme, 
spanning (gespannen of ontspannen) en 
kracht en in de oriëntatie in ruimte en 
richting. De onderzoekers baseerden hun 
danslessen op de strategieën die Anne 
Green Gilbert beschrijft in haar boek 
Creative Dance for All Ages1. 

Mis niets van de NPi-service 
 

In deze ronde van de NPi-service Ouderen 
verschenen ook de volgende referaten: 
 
2019-5a: Hoelang profiteren ouderen van de 
gunstige effecten van valpreventietraining? 
 
2019-5c: Gaan kwetsbaarheid en 
multimorbiditeit hand in hand? 
 
Ook geïnteresseerd in andere thema's? 
Klik hier voor de nieuwste referaten uit de 
negen andere thema's van de NPi-service. 
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