Euritmie
zet tanden & kiezen
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 rechtzetten door het consequent doen van
bijpassende

euritmiebewegingen

met je rechterarm. Euritmietherapeut Wieger Veerman specialiseerde
zich in het behandelen van orthodontistische problemen, veelal bij kinderen. Hoe het rechtzetten van een
gebit met behulp van euritmieoefeningen precies in zijn werk gaat, en
hoe in sommige gevallen een beugel
zelfs overbodig wordt, daarover vertelt Veerman in een boeiend gesprek
over de geheimzinnige relatie tussen
vorm en dynamiek. Tekst I Petra Essink
Fotografie I Hapé Smeele, Mareike Kaiser en Rita Creaufmüller-Ebersold
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Op de vraag om iets over zijn orthodon-

anders kan. Ik vind het bijzonder

tiespecialisme te vertellen, duikt Veer-

boeiend om in de praktijk te zien

man allereerst in zijn eigen verleden:

dat gebitten zich in de loop van een
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Wie is Wieger Veerman?

om met euritmietherapie aan het gebit en/of de zielegesteldheid te werken.
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pie aan orthodontie te kunnen begrijpen

Drie jaar
euritmietherapie

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
Tijdens de eerste behandelperiode (25.5.2009)

(inclusief tanden en kiezen) correspondeert 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-

Tegen het eind van de vierde behandelperiode (7.9.2010)

ter, door erop te studeren wordt het
aannemelijk dat je met een fijnzinnig
gerichte en vaak herhaalde euritmistische
arm- of beenbeweging echt een verandering 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 euritmiebewegingen die horen bij de medeklinkers

Na afloop van de zevende behandelperiode (3.7.2011)

zijn de bouwers van de nieuwe vorm. De
klinkeroefeningen zijn de helpers die helpen 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 orthodontistische afwijkingen hangen namelijk

Na afloop van de acht behandelperioden (11.4.2012

samen met een niet goed op elkaar afge-

Simon

Simon, november 2010

Simon, februari 2012

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.
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stemd zijn van boven- en onderkaak.
Volgens diezelfde metamorfoseleer

Waar vind ik een tandeneuritmie-therapeut

weerspiegelen zich in de kaakgewrichten de vingers en de tenen. Om die

Niet iedere euritmietherapeut is ge-

kaakgewrichten soepel en beweeglijk

specialiseerd in orthodontie. Op de

te maken en ook om extra ruimte te

site van de NVET (www.euritmiethe-

creëren voor tanden en kiezen laat ik

rapie.nl) kun je, via het contactformu-

de kinderen behendigheidsspelletjes

lier, vragen welke tandeneuritmiethe-

met de vingers en tenen doen. Dit

rapeut bij jou in de buurt zit.

naast de euritmieoefeningen, die inwerken op de stand van de tanden. Je
kunt denken aan jongleren en vingerspelletjes, of schrijfoefeningen met je
tenen.’
Hoe ziet zo’n beugelondersteunende euritmiebehandeling er in de praktijk uit?
‘Een behandeling duurt een half uur
en tijdens één beugeljaar zijn ongeveer vijftien behandelingen met euritmie nodig. Ik geef kinderen de opdracht 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 behendigheidsoefeningen. 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 meten. 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. Overigens is het resultaat sterk afhankelijk 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 zelfherstellend vermogen dat elk
lichaam - jong of oud - eigen is. Daarvan word je
beter. Weleda geneesmiddelen zijn ontwikkeld
vanuit antroposoﬁsch-medische inzichten en
kennen een lange traditie van medisch gebruik.
In harmony with nature and the human being

Since 1921

