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Taii iquan in de
therapeuti sche
pÍ akti i k
IN RMC GROOT KLIMMENDAAL IN ARNHEM WORDT
TAIJIQUAN GEBRUIKT BINNEN HET REVALIDATIEPROGRAMMA. DIT WORDT DOOR BEHANDELAARS

eN cltÈNreN ALS zEER postïtEF ERVAREN. EEN
IMPRESStE VAN DE WERKWTJZE, WAT DAARMEE TOT

NU TOE BEREIKT IS, EN DE WENSEN VOOR DE
TOEKOMST.

. de staande groep,

ln het revalidatiecentrum worden mensen met een veTworven handicap getraind en begeleid om zo zelfstandig
mogelilk te kunnen leven. Vanuit een
multidisciplinair behandelteam wordt
hierbij uitgegaan van de individuele omgeving van de cliënt en haar oÍ zijn wen-

yergeliikbaar met

en beperkingen. Was het in 2004 nog

een lesgroep taiiiquan in de eigen woonomgeving
. de zittende groep, Yoor mensen die
(nog) niet kunnen staan
. de cognitieve groep, voor mensen met

sen: wat heeft deze persoon nodig in zijn

tieverwerking

enkel gericht op de interesse van de reyalidant, en werd het gegeven als ontspanningstechniek oÍ tiidsbesteding, de
laatste jaren zien wii een mooie ontwikkeling van het programma met daarin:
. balanstraining, gegrond staan en lopen
. trainen van verdeelde aandacht
. overprikkeling reguleren/ leren hante-

een beperking in aandacht en informa-

woon-, werk- en leefomgeving om te
kunnen functioneren.
Waar dat mogelijk is wordt er gericht getraind op functieherstel. Bil een blijvende

leners noodzakelijk is.

Taijiquan als
ondeÍsteuning van
hetrcvalidatieproces
6ij bewustwording
van eigen mogeliik-

Sinds 2004 wordt hierbii ook taiiiquan ingezet. ln eerste instantie vond dit plaats

heden en beperkingen

beperking wordt geoefend op compensaties, bijvoorbeeld in het gebruik van

hulpmiddelen. een andere werkwijze
(zoals zittend in een rolstoel koken).
Ook wordt in kaart gebracht waar hulp
door mantelzorgers of andere hulpver-

op basis van individuele vragen, zoals van
een man die als doel had om weer taiji
te kunnen doen, zoals vóór ziin halfzijdige verlamming.
Nadat het werk op basis van een aantal
individuele vragen positieve ervaringen
had opgeleverd, zijn er in 2006 groepen
opgezet. Om goed aÍ te kunnen stemmen op de problematiek van de revalidanten zijn er drie groepen ontstaan:
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Wanneer wordt taijiq u an
ingezet?.
Taijiquan wordt ingezet als ondersteuning van het revalidatieproces bij bewustwording van eigen mogelijkheden

ren

. ondersteuning

van andere therapieën:

bewust bewegen bii activiteiten in de
keuken, bij het lopen, ook, of vooral, in
een drukke omgeving
. functioneren in een groep
. vloeiend bewegen
. ondersteuning bii het aanleren van optimaal verdelen van belasting en belastbaarheid
. samenwerking in specifieke doelen met
haptonoom, psycholoog, Íysiotherapeut,

ergotherapeut oÍ cultureel werker
. bewust worden van Iichaamssignalen,
om de grote valkuil te vermiiden van het
gebruiken van een teveel aan kracht en
te weinig ontspannen tussendoor.

TAI.IIQ UAN

Hoe is onze werkwiize|.
Eén van de behandelend therapeuten

vult een aanmeldingsformulier in voor
taiiiquan. Dit kan uit alle behandelteams
zijn zoals bijvoorbeeld voor mensen met
MS, een halfzijdige verlamming, medisch

onverklaarbare klachren. chronisch pijn
of de ziekte van Parkinson.
Eén van de taiii-docenten heeft daarna
een kort intakegesprek, waarin een aantal aspecten aan de orde l<omen. tn hoeverre is de revalidant al bekend met
taijiquan?Wat ziin haar of zijn problemen
en doelstellingen? Hoe kunnen we daar
in de taiiigroep aan werken? We sluiten
hiermee aan bii de therapiedoelstellingen
van het multidisciplinair team. Tiidens dit

intakegesprek reiken we een werkmap

uit. Dit is een mapie met wat achtergrondinformatie over taiiiquan en verwijzingen naar meer informatie. Hierin
staat ook een overzicht van de oefeningen die we in de sessies doen. Het doel
is dat men dit als aanknopingspunt gebruikt om de oefeningen te onthouden,
er vragen over te stellen en er thuis mee
te oefenen. Na een aantal sessies krijgen
deelnemers een DVD met de oefeningen
en taiiiquanseries aangeboden als studiemateriaal om zich thuis verder in de ma-

terie te yerdiepen.
Bij het multidisciplinaire oyerleg wordt
ook verslag gedaan van de ervaringen en

vorderingen van de revalidanten in de
taijigroepen.
Bii afsluiting van de sessies

wordt de
deelnemers gevraagd om een enquéte in
te vullen om hun ervaringen te delen.
Hieruit l(omt vaak naar voren dat zil hun
lichaam beter zijn gaan voelen en meer
zelíveft rouwen ervaren.

AÍs ergothetapeute
kan ikmensen

gemakkeIijker
Wat zijn de ervarir.gen met
tai ii q uan?
Quotes van de deelnemers:
. Mer toepassen van de raiiiprincipes
durf/kan ik weer op blote voeten door
de badl€mer te lopen.
. Het was bijzonder om te'kleyen' met
iemand die een andere beperking heeít.
Dat geeÍt mii een heel ander inzicht over
mijn mogeliikheden.
. Als il< me draai om wat te pakken val ik
zowat uit miin rolstoel; nu ik me bewust
ben van mijn'centrum'kan ik het wel
zelf én heb ik ook kracht.

instrueren door de
extra g,evoeLis,heid
die

ik opdeedbij

heden; dat is op zich ontspannend.
. lk kan me beter concentreren op wat
ik aan het doen ben.

. ln de Efteling kreeg il< last van overprikkeling; ik ben me hier nu sneller van
bewust en kan me dan direct ontspannen en yoldoende afschermen door een
kleine oefening.
. Il< merk dat ik door de herhaling van de
taiji-vorm vooruit ben gegaan.

.

Door de ontspannende werking van
ik nu geen pijnklachten

taiiiquan heb

pushing hands
. lk krijg die schuifdeur wel

. lk heb leren spelen met mijn mogeliik-

meer in miin nek en schouders.

open als ik

miin gewicht bewust verplaats
. lk heb heel snel meer zelfvertrouwen

gekregen door taiii, doordat ik aangesproken werd op hoe ik miin bewegen
voel

Voor mii, als ergotherapeute, is taijiquan
een verrijking rn de uiroefening van mijn
val<. lk kan mensen gemakkelijker instrueTen door mijn eigen gevoeligheid,
opgedaan tiidens pushing hands. Mensen

pakken instructies ook makkelijker en
veel sneller op door het speelse l<arak-
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TAI]IQUAN

Het is essent;eel te
wetenwanneeT 1e
remand moet
uitdagen enwanneeÍ
,urst ntet

ter van tailiquan en de directe feedback
tijdens kleefoefeningen met collega-revalidanten. Voor het merendeel kunnen
zij het geleerde ook snel roepassen in

slag

hun dagelijks handelen. lk ervaar ook zelf

overgang naar de startdatum van een reguliere groep. Mensen worden dan meer
uitgenodigd en ondersteund in hun overstap naar taijiquan thuis.

meer speelsheid en creativiteir in mijn
benadering en instructie.

wat zien wijvoor de toekomst?
. Taijigroepen in de wiik met mogelijkheden voor mensen met een beperking
. integratie van mensen met een beperking in 'valide' groepen
. taijidocenten met kennis van gedragsregels voor mensen met diverse beperEn

kingen, voor effectieí veilig

en

verantwoord uitvoeren van taiiiquan
. samenwerking/ovèrdracht vanuit het
revalidatiecentrum naar de docent in de
woonomgeving

. een afdeling/ klankbordgroep in de
Stichting Taiiiquan Nederland van docenten die kennis en ervaring hebben
met mensen met een bePerking
. vergoedingsmogelijkheden voor deelname aan taijiquanles door zorgverzeke-

uit de revalidatie. Ons streven

is

een

omseving
Een grote wens van ons is dat revalidan-

ten na ontslag verder kunnen met taiiiquan in hun eigen omgeving. We hebben
hiervoor een adresliist van docenten en

verwilzen mensen ook naar de STN.
Wat regelmatig een knelpunt is, is dat
mensen meestal niet direct kunnen starten met deelname in een groep in hun
eigen omgeving op het moment van ont30

2l

begint

in deze fase verder kunnen, biiyoorbeeld

dagen wordt kennis gemaakt met taiiiquan. De therapeuten leren de basis yan

met kortdurend individuele lessen

als

We komen dit knelpunt ook bii andere
sporten tegen; hieryoor is er nu landelijk
een project Reyo/idotie Sport er Bewegen.

Hierin worden mensen gericht ondersteund biivoorbeeld met het werkboekie
Mijn beweegredenen. Er wordt met een
coach een traiect uitgezet om daadwerkelijk tot sporten te komen; wat zou het
mooi ziin als we hierbij zouden kunnen
aansluiten! Wii hopen dat we in de komende iaren met zijn allen een mooi netwerk Taijiquan hiervoor kunnen maken.

februari 2014. ln deze

bruiken. Tevens wordt de basis gelegd

voor het gebruik hiervan in therapeutische sessies.

Voor taiiidocenten zit de opleiding anders in elkaar: yanuit therapeutisch per-

spectief is het essentieel om te weten
wanneer je iemand kunt of moet stimuleren of uitdagen, en wanneer je iemand

iuist moet steunen in het rustig aan
doen. Zo zijn er nog meer specifieke
aandachtspunten bij het therapeutisch
gebruik van taiji. Het is helaas niet altijd
voldoende om goed te kiiken naar wat
mensen doen. Laatstgenoemde opleiding
biedt nieuwe handvatten om mensen
en

daarbii effectieÍ de taiji-principes toe te
passen. De data, ook in het van voorjaar
2014, worden binnenkort bekend.

Op lei dingen Ergo-Tail i

vooÍ theÍ apeuten en
docenten

lntroductieavonden voor de cursussen

Om onze droom werkelijkheid te maken
biedt Ergo-Taiii twee cursussen aan. Leraren zijn Laura Stone van fhe Studio T'oi
Chi uit Deventer, Nienke van Balen en
Christel Groenier, respectieveliik fysiotherapeute en ergotherapeute bii het
RMC Groot Klimmendaal.
Er is zowel een cursus voor therapeuten,
om taijiprincipes te leren gebruiken bin-

nen hun therapie, als een cursus voor
docenten taiiiquan, om kennis op te

vinden plaats op I 0 december en 2l en
28 januari, Voor meer informatie hierover en inschriivingen kunt u terecht op
www.ergo-taiji.nl en www.thestudiotaichi-nl.

Wij hopen op een verdieping en verspreiding van de therapeutische aspecten van taijiquan, naast, en met behoud
van, de oorsprong van taiiiquan.

Mede namens Laura Stone en Nienke
van Balen.

doen van ziektebeelden en de mogelijk-

heden en knelpunten bii het uitvoeren
van taiijquan.

De opleiding voor therapeuten

zes

taiiiquan en hoe dit voor zichzelÍ te ge-

met beperkingen taiiiquan te leren

raars

Taiiiquan in de eigen

dagen verspreid over twee maanden)

netwerk, waarbinnen deze mensen ook
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