
Tanden, kiezen en kaken corrigeren 

met behulp van euritmieoefeningen. 

Dat kan! Heel gericht zelfs: als er in 

de rij tanden in je linkerbovenkaak 

eentje ‘dwars zit’, kun je die recht-

zetten door het consequent doen van 

bijpassende euritmiebewegingen 

met je rechterarm. Euritmiethera-

peut Wieger Veerman specialiseerde 

zich in het behandelen van orthodon-

tistische problemen, veelal bij kin-

deren. Hoe het rechtzetten van een 

gebit met behulp van euritmieoefe-

ningen precies in zijn werk gaat, en 

hoe in sommige gevallen een beugel 

zelfs overbodig wordt, daarover ver-

telt Veerman in een boeiend gesprek 

over de geheimzinnige relatie tussen 

vorm en dynamiek. Tekst I Petra Essink   

Fotografie I Hapé Smeele, Mareike Kai-

ser en Rita Creaufmüller-Ebersold

Op de vraag om iets over zijn orthodon-

tiespecialisme te vertellen, duikt Veer-

man allereerst in zijn eigen verleden:

‘Ik heb als kind zelf een beugel gehad. 

Dat is nu ruim 40 jaar geleden, maar 

als de dag van gisteren herinner ik 

mij het drukkende en dwingende ge-

voel dat daarbij hoorde. 

In mijn opleiding tot euritmiethe-

rapeut heb ik geleerd dat het ook 

anders kan. Ik vind het bijzonder 

boeiend om in de praktijk te zien 

dat gebitten zich in de loop van een 

euritmietherapiebehandeling inder-

daad kunnen aanpassen. De meeste 

cliënten die ik op dit gebied behan-

del zijn beugeldragende kinderen. Zij 

worden onder andere doorverwezen 

door de antroposofische tandarts in 

Arnhem. Voor de behandeling van 

Euritmie 
         zet  tanden & kiezen  in beweging

Wat is euritmie?

De euritmie werkt met geheel eigen 

klank- en taal gerelateerde bewegin-

gen. Zo heeft iedere klinker en iedere 

medeklinker, en ook iedere toon en 

elk interval, een eigen bijpassend eu-

ritmiegebaar. Binnen de euritmiethe-

rapie worden deze gebaren therapeu-

tisch ingezet. 



Euritmie 
         zet  tanden & kiezen  in beweging

grote afwijkingen in een gebit is het 

dragen van een beugel meestal on-

ontbeerlijk. Ouders van de kinderen 

in mijn praktijk kiezen daarnaast voor 

euritmietherapie, omdat ze, soms uit 

eigen ervaring, weten hoe dwingend 

een beugel werkt. Hun intentie is 

veelal om ‘het beste te maken’ van 

de beugelperiode van hun kind. Met 

euritmietherapie kun je de dwingen-

de kracht van een beugel namelijk 

gedeeltelijk compenseren. En tegelijk 

versnel je het veranderingsproces 

van een gebit. Er komen regelmatig 

reacties van orthodontisten dat tan-

den en kiezen zich zo makkelijk laten 

verzetten. Dat ‘het zo snel gaat’.’

Hoe ziet dat ‘compenseren’ er uit? Kun 

je dat beschrijven?

‘Een interessante eigenschap van een 

gebit is dat het in zijn uiterlijke vor-

men laat zien hoe een mens innerlijk 

in elkaar steekt. Dat betekent ook dat 

wanneer ik van buitenaf, dwangmatig 

(met een beugel) iets ga veranderen of 

corrigeren, zonder daar zielsmatig iets 

tegenover te stellen, ik een zekere ba-

lans verstoor. Want bij iedere natuur-

lijke ontwikkeling van een gebit, ook 

al leidt die tot een orthodontistische 

afwijking, is toch altijd sprake van een 

zekere balans tussen buiten (gebit) en 

binnen (zieleontwikkeling).

Je kunt deze wetmatigheid terugvin-

den in het opvallende fenomeen dat 

in de reguliere orthodontie gebitten 

die door een beugel gecorrigeerd zijn, 

zonder fixatiemethoden weer geheel 

of gedeeltelijk in de oude stand gaan 

staan. Het gebit wordt dan wel gecor-

rigeerd door de beugel, maar de rest 

van het organisme heeft niet meebe-

wogen en probeert het gebit weer te-

rug te roepen in de bekende toestand. 

Door een beugelbehandeling met eu-

ritmie te begeleiden, help je het kind in 

het creëren van een nieuw evenwicht 

tussen binnen en buiten. Voor de bui-

tenkant zorgt de beugel, de binnen-

kant is voor rekening van de euritmie. 

We beginnen de therapie meestal een 

maand voordat de beugel geplaatst 

wordt. Daardoor maak je het gebit op 

energetisch (etherisch) gebied alvast 

‘bereid’ om mee te veranderen. Naast 

de innerlijke begeleiding en onder-

steuning dragen de oefeningen enorm 

bij aan de uiterlijke gebitscorrectie. 

Kleine gebitsafwijkingen kunnen veelal 

gecorrigeerd worden door alleen de 

euritmieoefeningen.
Overigens kan het voor volwassenen, 

met of zonder beugel, ook zinvol zijn 

om met euritmietherapie aan het geb-

it en/of de zielegesteldheid te werken. 

Al gaat bij volwassenen alles wel wat 

trager, kinderen zijn nu eenmaal nog 

een stuk ’flexibeler’.’

Kun je nog iets uitgebreider ingaan op 

de werking van euritmietherapie op 

tanden en kiezen?

‘Om de bijdrage van euritmiethera-

Wie is Wieger Veerman?

Wieger Veerman (54) volgde in de 

jaren negentig de opleiding tot eu-

ritmist. Vanaf 2005 deed hij een 

vervolgopleiding tot euritmiethera-

peut. Tijdens zijn afstuderen werkte 

hij samen met een antroposofische 

tandarts en leerde hij hoe euritmie in-

gezet kan worden bij gebitscorrectie. 

Sinds 2008 is hij werkzaam als eurit-

mietherapeut vanuit zijn eigen prak-

tijk in Warnsveld. Hij is intussen ge-

specialiseerd in het behandelen van 

orthodontistische problemen, naast 

dyslexie, oogproblemen en hoogge-

voeligheid.

Euritmietherapie 
werkt ook in op de 
groei en ontwikke-
ling van kaken en 
kaakgewrichten
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pie aan orthodontie te kunnen begrijpen 

moet je iets weten van de zogenaamde 

metamorfosetheorie van Rudolf Steiner. 

Deze beschrijft dat je in de bouw van het 

hoofd de gehele mens terug kunt vinden. 

Zo heb ik geleerd dat er een op het eerste 

gezicht relatie bestaat tussen de vorm 

van de kaken en de dynamiek van de 

ledematen. De bouw van de bovenkaak 

(inclusief tanden en kiezen) correspond-

eert met de beweeglijkheid in de armen. 

En de vorm van de onderkaak is gelinkt 

aan de dynamiek van de benen. En wel 

op zo’n manier dat de bewegingen van de 

linker arm en het linker been een werking 

hebben op de rechterkant van het gebit, 

en andersom.

Deze metamorfosewetmatigheden zijn 

niet zo eenvoudig te begrijpen. Ech-

ter, door erop te studeren wordt het 

aannemelijk dat je met een fijnzinnig 

gerichte en vaak herhaalde euritmistische 

arm- of beenbeweging echt een verander-

ing op een gewenste plaats in het gebit 

kunt bewerkstelligen. En dan kan ik nog 

specifiek ingaan op de elkaar aanvullende 

werking van de euritmiegebaren van de 

klinkers en medeklinkers: de euritmiebe-

wegingen die horen bij de medeklinkers 

zijn de bouwers van de nieuwe vorm. De 

klinkeroefeningen zijn de helpers die hel-

pen bij de bewoning ervan.

Maar er is meer. Met euritmietherapie 

kun je niet alleen beweging krijgen in de 

stand van de tanden en kiezen, het werkt 

ook in op de groei en ontwikkeling van 

kaken en kaakgewrichten. Veel ortho-

dontistische afwijkingen hangen namelijk 

samen met een niet goed op elkaar afge-

Tijdens de eerste behandelperiode (25.5.2009)

Tegen het eind van de vierde behandelperiode (7.9.2010)

Na afloop van de zevende behandelperiode (3.7.2011)

Na afloop van de acht behandelperioden (11.4.2012

 Drie jaar  
euritmietherapie



Simon kreeg euritmietherapie van de Duitse euritmietherapeute Rita Creyaufmüller-Ebersold, vanwege zijn overbeet.

Hij werd tijdens zijn achtste levensjaar, in het eerste half jaar van 2011, twee keer per week een half uur behandeld. De 

belangrijkste euritmieoefeningen voor Simon waren de oefeningen die horen bij de klanken K, A en S.

Simon, november 2010 Simon, februari 2012

Simon

stroom                2014 - winter   15s



stemd zijn van boven- en onderkaak. 

Volgens diezelfde metamorfoseleer 

weerspiegelen zich in de kaakgewrich-

ten de vingers en de tenen. Om die 

kaakgewrichten soepel en beweeglijk 

te maken en ook om extra ruimte te 

creëren voor tanden en kiezen laat ik 

de kinderen behendigheidsspelletjes 

met de vingers en tenen doen. Dit 

naast de euritmieoefeningen, die in-

werken op de stand van de tanden. Je 

kunt denken aan jongleren en vinger-

spelletjes, of schrijfoefeningen met je 

tenen.’

Hoe ziet zo’n beugelondersteunende eu-

ritmiebehandeling er in de praktijk uit?

‘Een behandeling duurt een half uur 

en tijdens één beugeljaar zijn onge-

veer vijftien behandelingen met eu-

ritmie nodig. Ik geef kinderen de op-

dracht thuis ongeveer tien minuten 

per dag te oefenen, want dat versterkt 

het effect. Ik vraag ze om thuis de ene 

dag euritmieoefeningen te doen en 

de andere dag behendigheidsoefenin-

gen. Dat zes dagen lang, om en om. 

En dan een dag rust.’ 

En hoe snel merk je resultaat?

‘Resultaten zijn soms al na twee 

maanden te zien, maar moeilijk te me-

ten. Want het is altijd de vraag: wat is 

het effect van de beugel en wat wordt 

bewerkstelligd door de euritmie? En 

de zielsmatige ondersteunde effecten 

zijn helemaal moeilijk te meten. Ove-

rigens is het resultaat sterk afhanke-

lijk van de aard van de afwijking en de 

mate waarin thuis geoefend is.’

In harmonie met 
mens en natuur

Niet ‘wat doet het geneesmiddel met jou’ 
is de spannende vraag, maar ‘wat doe jij met het 
geneesmiddel’? Onze geneesmiddelen dwingen 
niet. Ze nodigen uit om zelf aan de slag te gaan. 
Ze versterken het zelfh erstellend vermogen dat elk 
 lichaam - jong of oud - eigen is. Daarvan word je 
 beter. Weleda  geneesmiddelen zijn ontwikkeld 
vanuit antro posofi sch-medische inzichten en 
 kennen een lange  traditie van medisch gebruik.

In harmony with nature and the human being

Since 1921

Waar vind ik een tanden-
euritmie-therapeut

Niet iedere euritmietherapeut is ge-

specialiseerd in orthodontie. Op de 

site van de NVET (www.euritmiethe-

rapie.nl) kun je, via het contactformu-

lier, vragen welke tandeneuritmiethe-

rapeut bij jou in de buurt zit.


