
 

NADB zoekt Bondsarts 

De Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) is op zoek naar een Bondsarts. 

De NADB organiseert en ontwikkelt danssport in de breedte in Nederland en is daarmee 
aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF voor alle dansante vormen. Om het brede danslandschap 
goed te kunnen bedienen werken we samen met dans organisaties die verschillende dansvormen 
hebben ontwikkeld en groot gemaakt. Internationaal is de NADB aangesloten bij de World Dance 
Sport Federation (WDSF), die is aangesloten bij het IOC. Van de verschillende dansdisciplines is 
Breaking onderdeel van het Olympisch programma in Parijs. 

Achtergrond 

De Bondsarts van de NADB is onderdeel van de Medische Commissie (MC). De doelstellingen van 
de medische commissie: 

1. Blessure preventie; 
2. Optimaliseren van blessure behandeling; 
3. Performance verbetering; 
4. Kennisdeling. 

In de huidige commissie zitten momenteel: 

· Dr Ineke Crijns (werkzaam als arts specialist farmaceutische geneeskunde, lid Medische 
Commissie World Dance Sport Federation (WDSF), voormalig voorzitter anti-doping 
commissie WDSF, danseres); 

· Drs René Ewals (initiatiefnemer medische commissie, lid bondsraad, danser, lid van de 
Atletencommissie van de WDSF). 

De positie van Bondsarts is een onbetaalde functie binnen de NADB (dat geldt overigens voor alle 
functies). 

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Bondsarts 

· Het zien van dansers met een blessure (Spreekuur); 
· Het verder opbouwen van een medisch netwerk voor danssporters; 
· Het ontwikkelen van ‘standaard’ behandelingen bij blessures; 
· Opzetten van een gemeenschappelijke database gericht op danssport. Delen van 

gegevens binnen de danssport; 
· Aanwezig zijn op de belangrijkste wedstrijden in Nederland van de NADB (onder meer het 

Nederlands Kampioenschap, de Holland Masters) alsmede op (inter)nationale 
trainingskampen; 

· Informeren van de dansers, trainers, coaches op medische gebied en de ontwikkelingen); 
· Het meewerken aan onderzoeken die passen binnen het beleid van de Medische 

Commissie. In zijn algemeenheid betekent dat mede sturing geven en uitvoeren van 
medische onderzoeken. Opstellen van publicatie(s) over de resultaten; 



 

Wat zijn je persoonskenmerken 

· Gericht op samenwerking; 
· Resultaatgericht; 
· Wetenschappelijke interesse; 
· Pionier mentaliteit; 
· Houdt van de uitdaging om de MC verder te ontwikkelen; 
· Communicatief richting dansers en bestuurders. 

Wat is je achtergrond? 

· Medische opleiding afgerond; 
· Bij voorkeur specialisatie in Sportgeneeskunde, Orthopedie en of arts voor 

Musculoskeletale Geneeskunde; 
· Bij voorkeur ervaring met dansante sporten dan wel de bereidheid zich daarin te 

verdiepen; 
· Bij voorkeur ervaring met top- en breedtesport. 

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met René Ewals op 06 15 85 34 21 of Ineke Crijns op 
06 53 21 48 48. 

 


