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Van de redactie
Sinds een half jaar is mijn dochtertje van 3,5 lid van de peutergym bij ons in het dorp. Wat 
een plezier heeft zij, samen met haar vriendinnetjes, elke woensdagochtend!
En wat is het leuk om te zien dat de meisjes steeds meer dingen durven en kunnen. Von-
den ze het eerst eng om van de kast op een dikke mat te springen én moest je de hand 
vasthouden, binnen een paar maanden willen ze zelf springen en is die hand helemaal 
niet meer nodig. Oefening baart kunst!
In deze Beweegreden zijn er drie artikelen gericht op kinderen. Johannes Noordstar, do-
cent van de HU, heeft een artikel geschreven over het motorisch zelfbeeld bij zich normaal 
ontwikkelende kinderen en bij kinderen met een motorische hulpvraag. Annieck Timmer-
man schrijft over haar onderzoek naar het stimuleren tot het meer bewegen van kinderen 
(8-12 jr.) met astma. En in haar blog vertelt Saskia over het werken in Vietnam op de 
Peace Village. Op deze kinderafdeling heeft de meerderheid van de kinderen een vorm 
van Cerebrale Parese (CP). Daarnaast ziet ze ook regelmatig cliënten met een ontwikkel-
achterstand of met een vorm van Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In de twee volgende 
uitgaven van dit jaar vertelt ze verder over haar belevenissen in een heel andere wereld. 
Dichter bij huis bevindt zich een andere wereld waar de meeste oefentherapeuten ook 
niet dagelijks mee te maken krijgen, de IC. Daarom hebben we een extra uitgebreid artikel 
over het werken op de IC en hoe ze daar hun best doen de kwaliteit te verbeteren. Vanuit 
de HvA hebben studenten Danny en Koen een artikel geschreven over arbeidsgerelateerde 
lage rugklachten. Hierbij hebben zij ook een infographic gemaakt. 
Neline Land is docent oefentherapie aan de HvA en Master Analytische Filosofie aan de 
Radboud universiteit te Nijmegen (in opleiding). Haar verhaal gaat over oefentherapie en 
filosofie. Ook vanuit de HvA het nieuws dat zij het bijzondere kenmerk ‘Communities of 
Practice’ hebben gekregen van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). 
Wij feliciteren de HvA met deze accreditatie.

Tot slot melden we dat Evelien Seijger gestopt is als redactielid. Naast al haar andere 
werkzaamheden werd het werk voor Beweegreden haar gewoon te veel. We bedanken 
haar voor de jaren dat ze haar bijdrage heeft geleverd aan het creëren van een mooi en 
interessant vakblad. Haar vertrek betekent dat we een vacature hebben. Geïnteresseerd? 
Mail dan naar redactie@vvocm.nl.

Wij hopen dat jullie net zo genieten van deze Beweegreden als wij!

Annemiek v.d. Kamp

Volgt u ons ook al op Facebook of Twitter?!

Ideeën en reacties zijn welkom: redactie@vvocm.nl  
via het forum of via Twitter: @RedBeweegreden 

C E S A R - M E N S E N D I E C K
de oefentherapeut
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Auteur: Jan-Paul van Wingerden 

Zo is het ook met ziekte. Als we een ziekte 
begrijpen, dan kunnen we ook bedenken wat 
we ertegen kunnen doen. We zijn daar als 
mens behoorlijk goed in. Denk aan hygiënische 
maatregelen tegen infecties, antibiotica, vaccins 
enzovoort. Helaas zijn er ook aandoeningen 
waar we tot op de dag van vandaag minder 
grip hebben. Denk aan diabetes, kanker of 
osteoporose. Het probleem met deze aandoe-
ningen is dat we - ongeveer - weten wat er 
gebeurt, maar dat het gewoon nog lastig is om 
daarop in te grijpen. We kunnen diabetes onder 
controle houden met bijvoorbeeld insuline, 
maar een oplossing voor het feitelijke probleem 
is er (nog) niet. Daarnaast zijn er medische aan-
doeningen waarvan we zelfs nog geen goed 
idee hebben wat er precies gebeurt. 

Neem nou pijn. Ondanks decennia onderzoek 
en miljarden (gok ik) aan onderzoekskosten 
hebben we eigenlijk nog geen flauw idee hoe 
we tegen pijn moeten aankijken. Nu hoor ik u 
al denken: is dat niet een beetje overdreven, 
we weten toch wel iets. Jazeker, dat klopt. 
Maar als we er tot op de dag van vandaag nog 
over aan het discussiëren zijn of pijn dient te 
worden gezien als een symptoom óf een op 
zichzelf staande aandoening, dan lijkt me dat 
we nog wel een stukje te gaan hebben.

Een interessante observatie in dit soort onder-
zoek, naar pijn, maar ook naar veel andere 
aandoeningen, is dat je vóór- en méélopers 
hebt. De vóórlopers zijn de slimme mensen 
die nauwgezet wetenschappelijk onderzoek 
uitvoeren, wat soms tot baanbrekende ont-
dekkingen leidt. Over het algemeen zijn deze 
mensen zich zeer bewust van de mogelijk-
heden, maar nog meer van de beperkingen 
van de resultaten van hun onderzoek. De 
méélopers zijn de mensen die deze weten-
schappelijke resultaten gebruiken en toepas-
sen in de dagelijkse praktijk. Het probleem is 
dat hierbij altijd een aanzienlijke interpretatie 

van de bevindingen nodig is. En vaak leidt die 
interpretatie tot conclusies die de oorspron-
kelijke onderzoeker zo nooit bedoeld heeft. 
Een mooi voorbeeld is het onderzoek van Alf 
Nachemson. Deze Scandinavische onderzoe-
ker heeft als vóórloper in het midden van de 
vorige eeuw de druk in de tussenwervelschijf 
in verschillende houdingen onderzocht. Een in 
die tijd spectaculair onderzoek, waarmee hij 
zelfs een Volvo award heeft gewonnen, maar 
dat tegenwoordig waarschijnlijk zelfs niet eens 
meer langs de medisch ethische commissie 
komt. Al was het maar vanwege de dikke 
naalden die in de tussenwervelschijven van le-
vende mensen werden gestoken. Alf vond dat 
bij voorover buigen de druk in de tussenwer-
velschijf aanzienlijk hoger was dan bijvoor-
beeld bij rechtop staan. Zonder overdrijven kan 
gesteld worden dat de meeste hedendaagse 
tilinstructies nog steeds op het onderzoek 
van Nachemson gebaseerd zijn. Met toepas-
sing van het principe dat een hogere druk 
schadelijk is voor de tussenwervelschijven. Dit 
laatste is een interpretatie van de méélopers: 
mensen die wetenschappelijke informatie 
gebruiken en daarbij niet zelden in de illusie 
verkeren dat de wetenschap een volledige en 
sluitende oplossing voor het probleem heeft 
gevonden. Niets is minder waar. In het geval 
van de tussenwervelschijven heeft Nachemson 
zelf juist heel duidelijk aangegeven dat hij nooit 
een directe relatie tussen druk en beschadiging 
van de tussenwervelschijf heeft voorgesteld1. 
Maar ja, op dat moment was de ergonomische 
tilinstructiewereld al op hol geslagen. En ga dat 
maar eens tegen houden.

Met pijn gebeurt hetzelfde. Rond de 70-er 
jaren van de vorige eeuw ontdekte een weten-
schappelijke vóórloper, de neurowetenschap-
per Eric Kandel, dat het zenuwstelsel van een 
zeeslak (AplysiaCalifornica) gevoeliger werd 
als die slak op een bepaalde manier geprikkeld 
werd2. Vergelijkbare veranderingen worden 

op verschillende manieren gezien bij mensen 
met chronische pijn3. Deze bevinding, en het 
daaruit voortgekomen model van sensitisatie, 
wordt vervolgens door de vele méélopers 
beschouwd als dé verklaring voor chronische, 
aanhoudende pijn. Inmiddels is duidelijk dat 
er een mechanisme als sensitisatie bestaat, 
maar dat ook dit niet zo maar alle vormen van 
aanhoudende pijn kan verklaren4. 

En nu is er sinds enige tijd weer een nieuwe 
ontwikkeling. Nieuwe vóórlopers introduce-
ren een verband tussen chronische pijn en 
ontstekingen in de hersenen5. Is de mogelijk-
heid van ontstekingen in het brein al tamelijk 
nieuw, een verband met aanhoudende pijn lijkt 
helemaal spectaculair en ingangen te bieden 
voor behandeling met termen als ‘discriminatie-
training onder omgevingsverrijking’. Noem mij 
een azijnpisser, maar hoe technisch knap dit 
onderzoek is en geavanceerd de bevindingen 
zijn, het zal ook dit keer niet de volledige oplos-
sing zijn. Het is een mooie en goede stap in 
het begrijpen van chronische pijn. Maar laat de 
méélopers er nu eens niet mee op hol slaan! 

U kunt de column ook op Facebook vinden.  

Blind voor bio!
Wat is het toch met ons mensen dat we alles 

maar willen begrijpen? Ik denk dat het met onze 

oerbehoefte aan veiligheid te maken heeft. Als 

we de wereld om ons heen kunnen begrijpen, dan 

kunnen we aan zien komen wat er gaat gebeuren. 

En daar kunnen we ons dan tegen beschermen. 

Dat maakt de wereld voor ons veiliger. 

1.  Schoene M ,Nachemson A.   A tribute to Alf 
Nachemson, the spine interview. The Back 
Letter. Lippincott, Williams & Wilkins Vol 
22(2) Feb 2007, 13-21.

2.  Brunelli M, Castellucci V, Kandel ER. Sy-
naptic facilitation and behavioral sensitiza-
tion in Aplysia: possible role of serotonin 
and cyclic AMP.Science. 1976 Dec 10; 
194(4270):1178-81.

3.  Baron R, Baron Y, Disbrow E, Roberts TP. 
Brain processing of capsaicin-induced secon-
dary hyperalgesia: a functional MRI study.
Neurology. 1999 Aug 11; 53(3):548-57.

4.  Gustin SM,  Peck CC, Cheney LB,  Macey 
PM, Murray GM, Henderson LA.  Pain and 
Plasticity: Is Chronic Pain Always Associated 
with Somatosensory Cortex Activity and Re-
organization? The Journal of Neuroscience, 
October 24, 2012 • 32(43):14874 –14884

5.  Meyer O, Prins MR, Dantzer R. Chronische pijn, 
Een doorbraak? Beweegreden februari 2016.
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De meest voorkomende redenen voor IC-
opname zijn hartstilstand, sepsis (bloedvergif-
tiging) en na een operatie (zoals buik-, long- 
en hartchirurgie). Bij de helft van de opnames 
is de duur gemiddeld 1 dag, bij de andere 
helft aanzienlijk langer, soms wel tot een paar 
maanden. Landelijk is de ligduur gemiddeld 3 
dagen. De IC-zorg in Nederland staat op een 
hoog niveau en de overlevingskansen van de 
IC-patiënt nemen toe: de landelijke IC-sterfte 
is gedaald van 9,1 (2010) naar 8,5% (2014). 1

Een opname op een IC is een zeer aangrij-
pende gebeurtenis, zowel voor de patiënt als 
voor familie en naasten. Uit onderzoek (o.a. 
M. van der Schaaf et al) 2 blijkt dat een groot 
deel van de patiënten na ontslag te maken 
heeft met langdurige restverschijnselen van 
fysieke, cognitieve en psychische aard. Dit 
wordt het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) 
genoemd.2,3  

IC van het Scheperziekenhuis
Op de Intensive Care in het Scheperziekenhuis 
is het behandelbeleid erop gericht te streven 
naar een zo kort mogelijke behandelduur, 
zonder dat dit leidt tot hogere sterfte of meer 

heropnamen, met een zo groot mogelijke 
kwaliteit van leven van de patiënt bij ontslag.
Oefentherapeuten en fysiotherapeuten maken 
onderdeel uit van het multidisciplinaire IC- 
behandelteam van het ziekenhuis. 

De afgelopen tien jaar heeft de vakgroep 
‘Oefentherapie op de IC’, met bovengenoemd 
behandelbeleid als leidraad, zich intensief 
bezig gehouden met onderzoek naar het zo 
goed mogelijk behandelen van de IC-patiënt. 
Maar wat is een goede behandeling?

De IC-patiënt
Bij de behandeling van IC-patiënten moet 
rekening gehouden worden met specifieke 
factoren: ze zijn vaak langdurig aan bed 
gebonden en niet, of zeer beperkt, in staat tot 
fysieke activiteit. Daarbij heeft het merendeel 
van de IC-patiënten (vaak langdurig) aan 
de beademing gelegen. Vijf tot tien procent 
van alle IC-patiënten ontwikkelt een chroni-
sche kritische ziekte. Tijdens de zeer kritieke 
ziektefase wordt de patiënt gesedeerd (in 
slaap gehouden) en worden er bloeddruk 
ondersteunende maatregelen genomen om 
de bloedcirculatie naar alle organen op peil 
te houden. Dit heeft vaak forse oedemen in 
het gehele lichaam tot gevolg. De periode van 
langdurige inactiviteit heeft nadelige gevolgen 
voor het bewegingsapparaat en de cardiopul-
monale belastbaarheid. Bij patiënten met een 
ernstige sepsis, al dan niet gepaard gaande 
met een multipel orgaan falen (MOF), treden 
onder invloed van ontstekingsreacties neuro-
musculaire veranderingen5 op die er toe bijdra-
gen dat er spierzwakte6 ontstaat. Gedurende 
de eerste 2-3 weken van inactiviteit neemt 
de spiervezeldikte af met 3-4% per dag! Als 
de patiënt ontwaakt uit sedatie, kan hij zijn 

armen en benen niet meer zelf bewegen. De 
gevolgen van langdurige bedrust en inactiviteit 
zijn zowel fysiek als psychisch.

Psychische problemen o.a.:
- geheugenproblemen
- slechte concentratie
- gevoel van tijd verliezen
- delier / verward raken*: 
* Veel IC-patiënten hebben last van delier. Ze 
hebben dan levendige dromen of hallucineren 
(zoals allerlei beesten die op muren en plafond 
lopen). Deze, meestal nare herinneringen, 
blijven lang doorwerken en kunnen leiden tot 
veel onbegrip in de omgeving en tot afname 
van kwaliteit van leven. 

Fysieke problemen o.a.:
-  circulatieproblemen (o.a. in huid (decubitus), 

spieren, darmen
-  pulmonale problemen (ademhaling/adem-

spierkracht, pneumonie)
- verlies van spierkracht
- osteoporose
- trombose
- toename infectie
-  tactiele deprivatie (afname van zintuiglijke 

input)
- afnemende reflexen

De oorzaak van de ernstige spierzwakte ten 
gevolge van IC-gerelateerde factoren kan op 
spier- en op zenuwniveau liggen. Dit wordt 
Intensive Care-Acquired Weakness (ICU-AW) 
genoemd. De IC-verworven spierzwakte 
bemoeilijkt het ontwennen van de beademing 
en vertraagt de revalidatie.7 Hierdoor raken 
deze patiënten ernstig beperkt in het dagelijks 
functioneren, zowel wat betreft de uitvoering 
van basale activiteiten en de loopfunctie, 

In Nederland worden jaarlijks 86.000 patiënten opgenomen met een grote 

diversiteit in reden van opname, ligduur en verloop van de opname. Ruim 

20% van deze patiënten overlijdt binnen een jaar en een groot deel heeft te 

kampen met langdurige restverschijnselen; het zogeheten PostIC-Syndroom. In 

dit artikel wordt de ontwikkeling van oefentherapie op de Intensive Care in het 

Scheperziekenhuis van Treant Zorggroep te Emmen (SZE) beschreven, gekoppeld 

aan de landelijke richtlijnen op dit gebied en de klinische oefentherapeutische 

behandeling. De langdurige gevolgen en restverschijnselen van een op de IC 

opgenomen patiënt bieden aangrijpingspunten voor de eerstelijns oefentherapeut 

in het revalidatietraject na ontslag uit het ziekenhuis. 

Auteur: Janine Schopmeijer - 
de Leeuwerk, oefentherapeut 
Cesar / IC-therapeut, werkzaam 
in het Scheperziekenhuis te 
Emmen. 

Oefentherapie op de IC 
bewegen is (over)leven?... 

Onze productcriteria voor een artikel zijn normaliter 5 pagina’s (A-4) inclusief tabellen, foto’s e.d. 
Gezien het bijzondere van het onderwerp hebben we een uitzondering gemaakt.
- Redactie -

Figuur:  ADL direct na ontslag van IC

     
Schaal van der, et al. Disability and rehabilitation 2008
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alsmede de levenskwaliteit op lange termijn8,9. 
In verband met de nadelige effecten van 
bedrust is het standpunt in de literatuur dat 
bedrust zoveel mogelijk moet worden beperkt 
en zo snel mogelijk met mobiliseren moet 
worden gestart 10. Vroegtijdig mobiliseren van 
IC-patiënten is uitvoerbaar en veilig 11.

Een groot deel van de patiënten die langdurig 
op de IC verbleven, kampen met PICS. Hierbij 
ontstaat vermindering in uithoudingsvermogen 
(cardiopulmonaal), spierkracht (inclusief de 
ademhalingsspieren) en gewrichtsmobiliteit. 
Daarnaast ervaren veel patiënten het verblijf 
op de IC als zeer stressvol. Het feit beademd 
te worden, vaak gepaard gaande met periodes 
van dyspneu, geven de patiënt een gevoel van 
machteloosheid en angst over hoe het herstel 
en de toekomst zal verlopen. Deze patiënten-
groep heeft daardoor een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van posttraumatische stress-
stoornis (PTSS) of depressie. Ook de naasten 
en familie van ex-IC-patiënten kunnen met 
deze psychische klachten te maken krijgen. 
Uiteindelijk kunnen de lange termijn gevolgen 
van deze langdurige inactiviteit ernstiger zijn 
dan de gevolgen van de oorspronkelijke aan-
doening waarvoor de patiënt op de IC werd 
opgenomen.

De rol van oefen- en  
fysiotherapie op de IC
Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 
75% van de patiënten die na een langdu-
rig IC-verblijf worden overgeplaatst naar de 
verpleegafdeling, in grote mate afhankelijk zijn 
van hulp van anderen voor het uitvoeren van 
basale activiteiten van het dagelijks leven13.
Met het oog op de aard en ernst van de 
stoornissen en beperkingen is een cruciale rol 
weggelegd voor de fysio- en oefentherapie 
met vroegtijdige interventie, gericht op het 
vergroten van de zelfredzaamheid van deze 
patiënten12.  
Vroegtijdig mobiliseren remt celbeschadigin-
gen en ontstekingen; het verbetert de long-
functie, waardoor de patiënt sneller van de 
beademing af is; het is goed voor de darmwer-
king en voor het mentale welzijn14. Daarnaast 
leidt het tot afname van complicaties.
Uit onderzoek blijkt dat IC-patiënten eerder uit 
bed komen (na 5 dagen i.p.v. 11 dagen), dat 
de ligduur op de IC korter wordt (5,5 dagen 
i.p.v. 6,9 dagen) en dat de totale ligduur in 
het ziekenhuis is verkort van 14,5 naar 11,2 
dagen 15.

Onderzoek naar eigen handelen
De fysio/oefentherapeutische behandeling van 
de IC-patiënt is gericht op het beperken van 
de spierafbraak en maximaal behoud van de 
functionele status van de patiënt. Dit in een 
zo vroeg mogelijk stadium en veelal gecom-
bineerd met de behandeling van uitgebreide 
long- en ademhalingsproblematiek. Voort-
varend, proactief en aanvankelijk gebaseerd 
op onze ervaring en klinische blik. We wilden 
kritisch blijven op ons handelen: wat kon 
er beter, sneller en is dat te onderbouwen? 
Gelukkig kwam er op dit gebied steeds meer 
literatuur beschikbaar, wat in 2008 heeft 
geleid tot het schrijven van een Service Level 
Agreement - ‘De fysio/oefentherapeutische 
behandeling op de IC in het Scheperzieken-
huis’16. Dit is een functionele en technische be-
schrijving van het fysio- en oefentherapeutisch 
handelen op de IC, onderbouwd met recente 
literatuur, een soort handleiding voor onszelf.

Onderzoek 2009 - 2011
In deze periode was er op meer IC’s in het land 
interesse in het vroegtijdig mobiliseren van 
IC-patiënten. Dit leidde o.a. tot een, in het Sint 
Antonius Ziekenhuis Nieuwegein ontwikkelde, 
Patiënt Mobiliseer Frame (PMF- 2008).17

Om te beslissen of het zinvol was om het PMF 
ook bij ons in te voeren, moesten we eerst  

inzicht verkrijgen in onze werkwijze: wanneer
starten wij met de oefentherapeutische 
interventie en met welke intensiteit worden 
IC-patiënten gemobiliseerd? En hoe verhoudt 
zich dat ten opzichte van het PMF? Daar-
toe zijn we in 2009 een onderzoek gestart, 
waarbij een student van de HU-Opleiding 
Oefentherapie Cesar de data heeft verwerkt 
in zijn afstudeeronderzoek (2011)18. Hier-
bij zijn 82 patiënten geïncludeerd en 211 
metingen afgenomen. In het onderzoek werd 
gebruik gemaakt van twee meetlijsten, de 
Screeningslijst Huidige Werkwijze (SHW)19 
en het Patiënt Mobiliseer Frame (PMF). De 
SHW werd ingevuld door de twee vaste IC-
oefentherapeuten. Het PMF werd door de 
onderzoeker ingevuld.

Conclusie
De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat 
de huidige werkwijze van de therapeuten niet 
overeenkomt met het PMF. Zowel de intensiteit 
als de inhoud van de mobiliseeractiviteiten laten 
duidelijke verschillen zien. In de meeste gevallen 
kiezen de therapeuten met hun huidige werk-
wijze (SHW) voor een intensievere aanpak dan 
wordt geadviseerd door het PMF. Daarbij dient te 
worden opgemerkt dat de IC-patiëntenpopulatie 
in het SZE anders is dan waarvoor het PMF in 
eerste instantie is opgesteld. 
Dit onderzoek gaf een bevestiging van ons eigen 
vroegtijdige en intensieve mobiliseerbeleid, wat 
overigens vooraf door de intensivisten (IC-artsen) 
was voorspeld. Er bleken onvoldoende voordelen 
om op onze IC het PMF in te voeren.

Bijlage: Het Patiënt Mobiliseer Frame (PMF) - Het 
diagnostische basisframe.

PMF
Belastbaarheidsfase

A  6 pnt B 1-5 pnt C 0 pnt

M
edew

erkingsniveau

0

-  reageert niet 
op prikkels

- niet 
belastbaar

- reageert niet op prikkels

-  cardio-pulm. belastbaar 
tot max 20% stijging van 
bloeddruk, hartfrequentie

-  verandering adem-
patroon

- reageert niet op prikkels

-  cardio-pulmonaal be-
lastbaar op geleide van 
bloeddruk, hartfrequen-
tie en adempatroon

1

-  reageert, 
maar 
voert geen 
opdracht uit

-  niet 
belastbaar

-  reageert, maar voert 
geen opdracht uit

-  cardio-pulm. belastbaar 
tot max 20% stijging van 
bloeddruk, hartfrequentie

-  verandering 
adempatroon

-  reageert, maar voert 
geen opdracht uit

-  cardio-pulmonaal 
belastbaar op geleide 
van bloeddruk, 
hartfrequentie en 
adempatroon

2

-  voert 
opdrachten 
uit

-  niet 
belastbaar

- voert opdrachten uit

-  cardio-pulm. belastbaar 
tot max 20% stijging van 
bloeddruk, hartfrequentie

-  verandering adem-
patroon

- voert opdrachten uit

-  cardio-pulmonaal be-
lastbaar op geleide van 
bloeddruk, hartfrequen-
tie en adempatroon

3

-  volledig 
medewerk-
zaam

-  niet 
belastbaar

- volledig medewerkzaam

-  cardio-pulm. belastbaar 
tot max 20% stijging van 
bloeddruk, hartfrequentie

-  verandering adem-
patroon

- volledig medewerkzaam

-  cardio-pulmonaal be-
lastbaar op geleide van 
bloeddruk, hartfrequen-
tie en adempatroon

St Antonius - Basis Frame - C Casteleijn

Bijlage: Screeningslijst 'Huidige Werkwijze'
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Onderzoek 2012
Toch wilden we kijken of we onze behandeling 
nog verder konden ontwikkelen. De intensi- 
visten geven ons een grote vrijheid van han-
delen. Het beleid is eigenlijk: iedereen mag 
oefenen c.q. mobiliseren, TENZIJ anders aan-
gegeven. De grote vraag die nu oprees was:  
Zijn er duidelijke criteria die bepalen dat we 
juist besluiten tot GEEN oefentherapeutische 
interventie, bij DIE patiënt, op DAT moment? 

Met deze vraag is een vervolgonderzoek ge-
start in 2012. Aan de hand van de criteria op 
onze screeningslijst (SHW), gekoppeld aan de 
lijst met criteria die in Universitair Ziekenhuis 
te Leuven wordt gebruikt (Start to move asap-
protocol)20 hebben de twee vaste IC-oefen-
therapeuten gedurende een periode van twee 
maanden, dagelijks bij alle ICU-patiënten al die 
criteria genoteerd. Het ‘Start to Move-asap-
protocol’ is een progressief mobiliseer- en  

oefenbeleid aan de hand van 6 levels, 
gebaseerd op de belastbaarheid en medewer-
kingsniveau van de IC-patiënt.
Dit werd ingevuld op de ICU-Mobilisatielijst 
SZE21, een door onszelf ontwikkelde mobilisa-
tielijst, gebaseerd op het Start to Move-asap-
protocol Leuven’ Hierbij werden 3 onderdelen 
geïnventariseerd:

I - BasisBeoordeling 
Op basis van deze criteria (risicofactoren) 
gecombineerd met onze klinische blik/ervaring 
werd er een basisbeoordeling gedaan. De 
reden van dit besluit werd genoteerd.
•  BasisBeoordeling NEG: Als er 1 risicofactor 

aanwezig was, zou de basisbeoordeling ne-
gatief moeten zijn: d.w.z. er werd besloten 
tot GEEN oefentherapeutische interventie.

•  BasisBeoordeling POS: Als er geen risicofac-
toren aanwezig waren, werd de basisbeoor-
deling positief: d.w.z. er werd besloten tot 
WEL oefentherapeutische interventie. 

II - Responsiviteit
De responsiviteit van de patiënt geeft de mate 
van bewustzijn en de coöperatie aan: het kun-
nen reageren op een opdracht. De coöperatie, 
oftewel het medewerkingsniveau, werd getest 
middels de S5Q vragenlijst op een schaal van 
0 - 5 punten:
score < 3: niet coöperatief
score > 3: coöperatief 22

Het bewustzijn werd gescoord door de 
Ramsay-score23 te noteren. Ramsay is een 
sedatiescore en geeft aan hoe het bewustzijns-
niveau van de patiënt is tijdens het gebruik 
van sedatie op een schaal van: 1 t/m 6: 
score: 1, 5, 6 : niet coöperatief
score: 2, 3, 4: coöperatief
De Ramsay-score werd een aantal malen per 
dag door de IC-verpleegkundige genoteerd in 
de patiëntenstatus.

III - Interventie / Mobiliseerstadia
Voor het ‘soort interventie’ werden 6 levels 
opgesteld. Dit is gebaseerd op het ‘Start to 
move’ protocol en aangepast aan het huidige 
oefentherapeutische behandelbeleid met 
daarin de gehanteerde mobiliseerstadia binnen 
de ICU in het SZE. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
positioneren (in principe door de verpleging 
volgens de geldende standaardafspraken, 
alsmede op advies van de therapeut) en oefen-
therapie (door de therapeuten, al dan niet in 

Tabel: ICU Mobilisatielijst SZE

ICU-Mobilisatielijst SZE * 
 
naam: _________________________________________  Geb dd: _____________________ Nr: ____________________ 
RvO:  __________________________________________________________________________  Opname dd: _____________ 

D/:  ___________________________________________________________________________  

 

LEVEL 0 LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 

GEEN 
MEDEWERKING 

S5Q1 = 0 
R = 6 

GEEN - WEINIG 
MEDEWERKING 

S5Q1 < 3 
R = 5 

MATIGE 
MEDEWERKING 

S5Q1 > 3 
R = 4 

BIJNA VOLLEDIGE 
MEDEWERKING 

S5Q1 > 4/5 
R < 3 

VOLLEDIGE 
MEDEWERKING 

S5Q1 = 5 
R < 2 

VOLLEDIGE 
MEDEWERKING 

S5Q1 = 5 
R < 2 

NEG BASIS Beoordeling 2 POS BASIS Beoordeling 3 + POS BASIS Beoordeling 3 + POS BASIS Beoordeling 3 + POS BASIS Beoordeling 3 + POS BASIS Beoordelin
+ 

BASIS Beoordeling= 
* Cardiorespiratoir instabiel: 
   MAP < 60 mmHg           of 
   FiO2 > 60%                     of 
   PEEP > 12                       of 
   HF? 
* Neurologisch instabiel 
* Acute chirurgie 
* Temp > 40° 

Wegens de neurologische of 
chirurgische of trauma 
toestand is transfer naar stoel 
NIET haalbaar.  

Wegens obesitas, 
neurologische of chirurgische 
of trauma toestand is Actieve 
transfer naar stoel NIET 
haalbaar.  
(ook als MRCsom > 36) 

MRCsom              > 36     + 
TIC 2 (zitbalans)  > 1       + 
TIC 4 (stabalans) = 0       + 
TIC 5 (opstaan)   = 0  

MRCsom              > 48     + 
TIC 2 (zitbalans)  > 2       + 
TIC 4 (stabalans) > 0       + 
TIC 5 (opstaan)    > 0  

MRCsom              > 48     +
TIC 2 (zitbalans)  > 3       +
TIC 4 (stabalans) > 2       +
TIC 5 (opstaan)    > 1 

POSITIONEREN 4 
om 2u wisselligging 

POSITIONEREN 4 
om 2u wisselligging 
Fowler’s houding 
spalken 

POSITIONEREN 4 
om 2u wisselligging 
zitstand in bed 5 
P transfer in stoel 
spalken 

POSITIONEREN 4 
om 2u wisselligging 
P transfer in stoel 
zitten in stoel 
(staan met steun > 2 pers)  

POSITIONEREN 4 
A transfer in stoel (draaischijf) 
zitten in de stoel 
staan met steun > 1 pers  

POSITIONEREN 4 
A transfer in stoel 
zitten in de stoel 
staan 

OEFENTHERAPIE: 
geen behandeling 

OEFENTHERAPIE 4 
P ROM 
P Fietsen in bed: 8-10' 
 

OEFENTHERAPIE 4 
P / A ROM 
zitten op bedrand 
W training armen/benen 6 
P/A Fietsen in bed of stoel 
TIC 1 t/m 3 scoren 
 

OEFENTHERAPIE 4 
P / A ROM 
W training armen/benen 
A Fietsen in bed of stoel voor 
armen en/of benen 
Staan met steun + 2 pers  
TIC 1t/m 6 scoren 
ADL 

OEFENTHERAPIE 4 
P / A ROM 
W training armen/benen 
A Fietsen in bed of stoel voor 
armen en/of benen 
Lopen (met hulp/hulpm.) 
TIC 1 t/m 7 scoren 
ADL 

OEFENTHERAPIE 4 
P / A ROM 
W training armen/benen 
A Fietsen in stoel voor 
armen en benen 
Lopen (met hulp) 
TIC 1 t/m 7 scoren  
ADL 

 
 
* gebaseerd op ‘Start to move’-protocol Leuven; stappenplan voor progressieve mobilisatie, oefentherapie en fysieke activiteiten.  © Oefentherapie ICU SZE 2012

Figuur: Start to Move asap protocol - UZ Leuven 

Oefentherapie op de IC 
bewegen is (over)leven?
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samenwerking met de verpleegkundige). Dit 
wordt logisch en verantwoord opgebouwd en 
benoemd in mobiliseerstadia.
Vervolgens werd de Basis-Beoordeling samen 
met de uitkomst van het medewerkingsniveau 
van de patiënt gekoppeld aan een bijpassend 
level. De criteria hiervoor waren van te voren 
bepaald. In het kader van de interbeoorde-
laars betrouwbaarheid zijn 51 van de 143 
formulieren door 2 therapeuten, op hetzelfde 
moment, maar onafhankelijk van elkaar, 
ingevuld. In 100% van de gevallen is dezelfde 
basisbeoordeling ingevuld. In >90% van de 
gevallen is ook voor hetzelfde levelen dezelfde 
interventie/mobiliseerstadium gekozen.

Conclusie
Ondertussen was in het AMC Amsterdam een 
‘Evidence Statement’ (ES) ontwikkeld, waarin de 
aspecten werden beschreven van de fysiothera-
peutische behandeling: functies van het bewe-
gingssysteem en activiteiten met betrekking tot 
de mobiliteit van de IC-patiënt. Logisch gevolg 
was om onze verzamelde data te vergelijken met 
de criteria en aanbevelingen uit het ES.

Ad I - Basis-Beoordeling
Onze besluitvorming tot “GEEN oefenthera-
peutische interventie bij die patiënt, op dat 
moment”, blijkt voor een groot deel geba-
seerd op de harde criteria die ook binnen het 
Start to move-asap-protocol  en in het ES 
gehanteerd worden. Voor het andere deel is 
de beoordeling gebaseerd op de klinische blik 
van de oefentherapeut, op het medische be-
leid van dat moment en op de aanwezigheid 
van lijnen die het mobiliseren onveilig maken. 
Uiteindelijk zijn alle genoemde redenen terug 
te vinden in het ES.

Ad II - Responsiviteit
Het bepalen van het medewerkingsniveau van 
de IC-patiënt is mede bepalend voor de gekozen 
oefentherapeutische interventie. 
De S5Q blijkt een geschikt meetinstrument om 
het medewerkingsniveau van de patiënt te bepa-
len. De koppeling van S5Q aan Ramsay, zoals wij 
dat hebben bedacht, klopt niet en is niet zinvol. 

Binnen de ES wordt geadviseerd om voor het 
meten van de mate van bewustzijn gebruik 
te maken van de RASS score: de Richmond 
Agitatie en Sedatie schaal: van +4 t/m -5:
Score: -4, -5, 3, 4: niet coöperatief
Score: -3, -2, -1, 0, +1, +2: coöperatief
Het gebruik van de RASS-score is in 2014 is 
ingevoerd op de IC SZE.

Ad III - Interventie / Mobiliseerstadia
In bijna 90% klopte de S5Q meting met 
het juiste level (124 van in totaal 138 x S5Q 
metingen). In ongeveer 10% (14 x) klopte 
de S5Q meting niet met het level, maar werd 
op basis van de klinische blik een ander level/
interventie gekozen. Onze beoordeling van het 
level is dus in eerste instantie gebaseerd op 
de S5Q-waarden en vervolgens gecombineerd 
met de klinische blik om de soort interventie 
te kiezen. Het gebruik van Ramsay is niet 
bepalend gebleken bij de keuze van het level. 
Soms wel mede gebruikt in de keuze van het 
soort interventie.   
De invulling van de behandeling/soort inter-
ventie is geformuleerd als Huidige Werkwijze 
en gekoppeld aan de interventie zoals die is 
beschreven in ‘Start to move-protocol Leuven’. 

Gaandeweg bleken de mobiliseerstadia niet 
allemaal even goed te passen bij een bepaald 
level. M.a.w.: onze oefentherapeutische 
interventie bestond regelmatig uit intensievere 
activiteiten die eigenlijk beschreven waren in 
een hoger level. Dit moet nog nader uitge-
werkt te worden. Tenslotte zijn de criteria met 
bijbehorende waarden, die gebruikt zijn op de 
ICU Mobiliseerlijst SZE, vergeleken met de aan-
bevolen criteria uit het ES. Deze criteria staan 
vermeld in het schema: ‘’Rode vlaggen voor 
het mobiliseren uit bed en actieve fysiothera-
pie bij een IC-patiënt’‘. Deze criteria gelden als 
(relatieve) contra-indicaties.

Richtlijnen Huidige Werkwijze25

Op basis van de uitkomsten van het onder-
zoek volgen we nu het ‘Evidence Statement 
voor fysiotherapie’ op de ICU. Dagelijks vindt 
er screening plaats waarbij als eerste wordt 
bepaald: oefentherapeutische interventie  
JA of NEE.

NEE = ABSOLUTE CONTRA-INDICATIES:
• recent myocard ischaemie
• reanimatie: gedurende koelprotocol 
• acute chirurgie: < 24 u >
• beademing in buiklig
• neurologisch instabiel: m.n. insulten

MEESTAL NEE = RELATIEVE CONTRA-INDICATIES:
Alle rode vlaggen voor het mobiliseren uit 
bed en actieve fysio- oefentherapie bij een IC-
patiënt, zoals genoemd in het ES (zie afb). Met 
dat verschil dat onze intensivisten aangeven: 
een temperatuur:  36 en  40 gr C. en bij be-
ademingsparameter: een PEEP:  12cm H2O.

Standarized Five Questions (SSQ)

5 gestandaardiseerde vragen om de mate van  
coöperatie vast te stellen 

1: Open en sluit je ogen 
2: Kijk naar mij 
3: Open je mond en steek je tong uit 
4: Knik ja en nee (schud met je hoofd) 
5: Ik tel tot 5, frons daarna de wenkbrauwen 

Score < 3 : niet coöperatief 
Score  3 : enige medewerking mogelijk 
Score 5 : volledige coöperatie    

Bijlage: Responsiviteit - mate van bewustzijn en coöperatie 

LEVEL 0= geen medewerking: S5Q = 0 R=6 Basis-BeoordelingNEG

LEVEL 1= geen/weinig medewerking: S5Q < 3 R=5 Basis-Beoordeling POS

LEVEL 2= matige medewerking: S5Q > 3 R=4 Basis-BeoordelingPOS

LEVEL 3= bijna volledige medewerking: S5Q > 4/5 R < 3 Basis-BeoordelingPOS

LEVEL 4= volledige medewerking: S5Q = 5 R < 2 Basis-Beoordeling POS

LEVEL 5= volledige medewerking: S5Q = 5 R < 2 Basis-BeoordelingPOS

De Richmond Agitatie en Sedatie schaal: de RASS*

Score Begrip Beschrijving

+4 strijdlustig oppositioneel/vijandig, gewelddadig, direct gevaar voor personen

+3 erg geagiteerd trekt aan of verwijdert katheter(s) of tube(s); agressief

+2 geagiteerd regelmatig niet doelgerichte bewegingen, afwerende reacties

+1 onrustig angstig maar bewegelijkheid is niet agressief krachtig

0 alert en kalm

} verbale stimulatie-1 slaperig
niet volledig alert maar is in staat wakker te blijven (ogen
open/oogcontact) bij stemgeluid  1O seconden)

-2 lichte sedatie kort wakker met oogcontact bij stemgeluid ( < 10 seconden)

-3 matige sedatie beweging of ogen open bij stemgeluid (geen oogcontact)

} lichamelijke stimulatie-4 diepe sedatie
geen reactie op stemgeluid, maar wel beweging en ogen open 
bij lichamelijke prikkeling

-5 niet wekbaar geen reactie op stemgeluid of lichamelijke prikkeling

10 dagen bedrust
=

15 jaar fysieke achteruitgang 
tgv veroudering

(Kortebein 2008)
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Genoemde (relatieve) contra indicaties gelden 
als criteria voor:
1-  het besluit tot interventie JA of NEE.
2-  ingeval van interventie JA: als criteria voor 

het uit bed mobiliseren van IC-patiënten 
en worden meegenomen in het proces van 
klinisch redeneren.

Voor het mobiliseren van patiënten met een 
van deze criteria dient altijd overleg met een 
intensivist plaats te vinden.
3-  als parameters die worden aanbevolen voor 

het veilig uitvoeren, monitoren en evalueren 
van de oefentherapeutische interventie bij 
IC-patiënten.

Met het dagelijks screeningsproces worden 
de potentiele risico’s en winst van oefenthe-
rapeutisch interventies tegen elkaar afgewo-
gen. Hierbij vindt altijd overleg plaats met de 
verantwoordelijke verpleegkundige voor het 
laatste nieuws. 
De belastbaarheid van de patiënt, waaronder 
de hemodynamische stabiliteit, cardiorespi-
ratoire reserve en responsiviteit, die op de IC 
sterk kan variëren, wordt bij deze afweging 
binnen het klinisch redeneren meegenomen.

Op basis van de bevindingen uit het diagnos-
tisch proces worden de oefentherapeutische 
behandeldoelen opgesteld, zodat we de  
patiënt zo vroeg mogelijk kunnen mobiliseren.

Hiervoor hebben we een eigen pagina ontwik-
keld in het datasysteem voor IC-patiënten 
(Metavision). Hierin staan alle waarden die 
behoren bij de absolute en relatieve contra-indi-
caties, zodat er direct mogelijke rode vlaggen in 
beeld komen. Ook vullen we hier dagelijks alle 
meetinstrumenten in die we gebruiken en onze 
verslaglegging. De dagelijkse afspraken ten 
aanzien van het mobiliseren vermelden we in 
een mobiliseerschema, met automatische mel-
ding op de actielijst van de verpleegkundige. 

Behandeling
1 - DIAGNOSTISCH PROCES
Iedere nieuwe patiënt wordt uiteraard eerst in 
kaart gebracht:  
Anamnese:
•  medische gegevens: via patiënt/verpleging 

en/of vanuit de computergegevens
•  reden van opname /diagnose/verloop/ge-

dane interventies (onderzoeken/OK) met het 
beleid daarbij

• voorgeschiedenis / neven diagnoses
• sociale anamnese
• niveau van functioneren voor opname  

Onderzoek / metingen
Inspectie:
• voedingstoestand (cachexie, adipositas)
•  medische applicaties: beademing, katheter, 

infusen, drains, stoma, CVVH, VAC
•  bijzonderheden: isolatie, barrière, fixatie, 

NTBR (niet-reanimeer beleid)
•  bewegingsapparaat: oedeem, spieratrofie, 

contracturen, deformiteiten.
• huid: drukplekken, decubitus, wonden
• mate van dyspneu op schaal van 0-4 

Oefentherapie op de IC 
bewegen is (over)leven?

Dyspneu-schaal

Graad Beschrijving

0 geen klachten

+ 1 mild, merkbaar voor patiënt, maar niet voor observeerder

+2 mild, lichte problemen, merkbaar voor observeerder

+3 matige problemen, maar kan doorgaan

+4 ernstige problemen, patiënt moet stoppen
Bron: American College of"Sports Medicine. ACSM's Guidelines.for Exercise Testing 
and Prescription. Philadelphia/ Baltimore: Lippincott Williani & Wilkins, ©2000.

Medical Research Council (MRC) somscore:  
Spierkracht meten

Onderstaande spiergroepen (rechts en links) meten vlgs MRC
 • Abductie van de bovenarm
  - Flexie van de elleboog
Dorsaalflexic van de pols
 • Flexie van de heup
  - Exten,sie van de knie
  - Dorsaalflexie v:an de voet

Score MRC
0 Geen zichtbare of voelbare contractie
1 Zlchtbare of voelbare contractie zonder beweging
2 Beweging ts mogelljk met ultschakellng van zwaartekracht
3 Beweging is mogelljk tegen zwaartekracht
4  Beweging is mogelijk tegen zwaartekracht en weerstand, 

doch submaximaal
5 Beweging is mogelljk tegen grote weerstand. Normale kracht

Bijlage: Oefentherapeutische verslaglegging in IC-patiënten datasysteem Metavision

        

Figuur: Rode vlaggen voor het mobiliseren uit bed en 
actieve fysiotherapie bij een intensive care patiënt

Onderstaande creteria gelden als (relatieve)contra 
indicaties voor het mobiliseren uit bed en actieve 
fysiotherapie van een intensive care patiënt. Voor 
het mobiliseren uit bed en het activeren van een 
patiënt die voldoet aan een van onderstaande creteria 
dient vooraf overleg plaats te vinden met de IC 
verpleegkundige en/of intensivist.

• Hartslag

 Recent myocard ischemie
 Hartfrequentie < 40 en > 130

• Bloeddruk

 Map < 60 mmHg en > 110 mmHg

• Saturatie

  90%

• Beademingsparameters

 FiO2  0.6 (60%)
 PEEP  10 cm H2O

• Ademhalingsfrequentie

 Ademhalingsfrequentie > 40 p/min

• Bewustzijnsniveau van patiënt

 RASS score: -4, -5, 3, 4

• Dosis inotropica

 Hoge dosis inotrope:

• Dopamine  10 mcg/kg/min
• Nor/adrenalin  Chirurgischmcg/kg/min

• Temperatuur

  38,5 graden Celsius
  36 graden Celsius

• Overige

 Klinische blik

• Zweten
• Afwijkende gelaatskleur
• Pijn
• Vermoeidheid

  Chirurgische contra-indicaties )o.a. instabiele fracturen, 
botlap, open buik/horax

 Aanwezigheid van lijnen die mobilisatie onveilig maken
 Neurologisch instabiel: ICP   20 cm H2O
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Lichamelijk onderzoek:
Functies: 
•  responsiviteit (bewustzijn (RASS) en  

coöperatie (S5Q)
• gewrichtsmobiliteit: Passief en Actief (ROM)
• spierkracht: MRC (som)score
• spiertonus
• sensibiliteit
• oedeem

II Activiteiten
1- Functionele status: 
• mobiliteit in bed (Transfer IC schaal (TIC)
• transfers in/uit bed, balans, lopen
Daarbij moet de belastbaarheid van de  
patiënt worden bepaald. In welke fase van 
ziek zijn is deze patiënt op dit moment?

2 -  BEPALEN VAN DE  
BELASTBAARHEIDSFASE

A. ernstig ziek: niet tot matig belastbaar
 •  voorkomen decubitus:  

wisselligging en positioneren
 •  verminderen spierafbraak:  

passief bewegen
 •  behoud gewrichtsmobiliteit:  

passief bewegen en positioneren 
B.  overgangsfase naar herstel:  

matig tot redelijk belastbaar
 •  training passend bij de belastbaarheid van 

de patiënt: geleid actief/actief oefenen en 
mobiliseren en ademhalingsoefeningen.

 •  opbouwen van spierkracht en conditie
C. tot maximaal belastbare fase: 
 •  actieve oefentherapie / sta- en looptraining / 

ademhalingsoefeningen / ADL-training 

3 -  OPSTELLEN PLAN EN  
MOBILISEERSCHEMA PER DAG

Elke inspanning is een topprestatie. Daarbij is 
het goed te realiseren dat wassen en thorax-
foto of een onderzoek vaak zeer inspannend is 
voor de patiënt. 

Krijgt de patiënt teveel prikkels in korte tijd, 
dan is er kans op overbelasting. Dus zorgen we 
voor een goede trainingsopbouw en worden 
de momenten van inspanning goed afgestemd 
met de verpleging:
- gedoseerde oefentherapie
- voldoende rust tussendoor
-  trainen van het uithoudingsvermogen en het 

vergroten van de ademteugen
-  bepalen van de juiste hulpmiddelen daarbij
IC-therapeuten hebben hierin een coördineren-
de rol en dus stellen we per dag een multidisci-

plinair mobiliseerschema op. Het multidiscipli-
nair behandelteam bestaat uit; oefentherapeut/
fysiotherapeut, IC-verpleegkundige, intensivist, 
evt. ergotherapeut, logopedist, maar ook part-
ner/familie wordt hierbij ingeschakeld.

4- POSITIONEREN
Gezien de vaak lange ligduur van de IC-patiënt 
is het zeer belangrijk dat de patiënt goed ligt. 
De verpleging zorgt voor wisselligging, daarbij 
geeft de oefentherapeut adviezen ten aanzien 
van het juist positioneren. 
Dit ter voorkoming van decubitus, subluxa-
ties, verstijving en contracturen, maar ook ter 
bevordering van de afvoer van oedeem. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschil-
lende ondersteuningen en/of evt. spalken.

5 - VROEGTIJDIG MOBILISEREN
Naast het in beweging brengen van ledematen 
en lichaam middels algehele passieve, (door 
bewegen) geleid actieve- en actieve oefenthe-
rapie, is het van belang zo spoedig mogelijk 
houdingsveranderingen te realiseren, door 
rechtop zitten in bed, op de bedrand en op 
de stoel. Met meer of minder hulp/steun en 
uitgebouwd in tijd en frequentie.

A In bed: met bedfiets: passief, actief met on-
dersteuning, actief met weerstand. Vroegtijdige 
oefentherapie met behulp van een bedfiets is 
veilig en haalbaar bij kritiek zieke, maar cardio-
respiratoir stabiele patiënten in de acute IC-fase. 
Deze interventie versnelt de recuperatie van de 
spierkracht en leidt tot een verbeterde functio-
nele status bij ontslag uit het ziekenhuis27.

B Uit bed: aan de beademing met de passieve 
lift in de IC-stoel

C ADL gerichte oefentherapie: functioneel 
bewegen en trainen zoals: 
I. zitten
 - bedrand (zitbalans)  
 -  in de stoel: zitduur evt. in combi met de 

handfiets
II.  opstaan van bed / stoel 
III. transfers 
IV. staan 
V. lopen 
 -  zelfs aan de mobiele beademing. Met 

daarbij het juiste hulpmiddel zoals:  
actieve lift, draaischijf, Taurus, looprek, 
rollator

VI.  zelfstandig uitvoeren ADL, conditietraining 
op hometrainer en fitness 
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Hoe vergaat het de ex-IC-patiënt na 
ontslag?
Zoals vermeld kunnen de gevolgen van een 
IC-opname ernstig en langdurig zijn. Over 
het algemeen wordt er gesteld: 1 dag be-
ademing = 1 week herstel!
1 week na ontslag van de IC blijkt 76% 
ernstig of volledig ADL afhankelijk te zijn, 
32% matig afhankelijk en 9% in geringe 
mate afhankelijk. 27% heeft cognitieve 
beperkingen.
40% kon niet lopen, 34% met hulp of 
onder begeleiding en 26% kon zelfstandig 
lopen.
Bij 50% van de IC-patiënten is de knijp-
kracht verminderd.

Ook na een jaar is de functionele status 
zorgwekkend:
64-69% heeft beperkingen in het dagelijks 
functioneren waarvan 22% matig beperkt 
en 32% ernstig beperkt. Dit is dus 1 op de 3 
patiënten. 55% heeft verminderde loopfunc-
tie, m.n. verminderde loopsnelheid en kracht. 
14% heeft symptomen van angst en depres-
sie en 17% heeft Post Traumatisch Stress 
Syndroom.

Ook blijkt dat minder dan de helft van de 
ex-IC-patiënten na een jaar weer volledig is 
teruggekeerd in het arbeidsproces26.
Het herstelproces verloopt de eerste 6 
maanden redelijk gestaag, daarna lijkt het 
te stagneren. Dit is vaak het moment dat 
patiënt stopt met de revalidatie, omdat het 
lijkt alsof hij niet meer vooruit gaat. Zoals de 
herstelgrafiek aangeeft, wordt er nog herstel 
gemeten tot 1 jaar na IC-opname.

Meerdere ziekenhuizen in het land, ook het 
Scheperziekenhuis, hebben een IC-nazorg-
poli opgezet, waarvoor alle patiënten die 
langer dan 3 dagen beademd zijn geweest 
worden opgeroepen. Er wordt in kaart 
gebracht of de patiënt kenmerken heeft van 
PICS en eventueel wordt de patiënt doorver-
wezen voor verdere fysieke of psychische be-
handeling. Verder krijgen patiënt en naasten 
uitleg over de IC-opname en een rondleiding 
op de IC. 
Ook is er inmiddels 2 keer een IC-contactdag 
voor ex-patiënten met hun familie georga-
niseerd. De IC van het Scheper organiseert 
deze dag om de patiënten met elkaar in 
contact te brengen zodat ze ervaringen uit 
kunnen wisselen. Daarbij geven de intensi-

vist, IC-verpleegkundige, oefentherapeut en 
psycholoog informatie over de impact van 
een IC-opname. Deze contactdagen worden 
als zeer waardevol en belangrijk ervaren voor 
het verwerkingsproces.

Tot slot
Zoals aangegeven in de inleiding, ontwik-
kelt naar schatting 50% van de patiënten 
die langer dan 2 dagen op de IC lagen een 
Post-IC-Syndroom (PICS). Uit een recente 
Nederlandse studie blijkt dat IC-patiënten 
een lagere kwaliteit van leven hebben tot 
36 maanden na ontslag, vergeleken met 
een groep mensen die niet op de IC was 
behandeld 27.

Ondanks de klinische aanpak van vroegtijdi-
ge oefentherapie en mobiliseren, heeft de IC 
patiënt vaak nog een lang revalidatietraject 
te gaan na ontslag uit het ziekenhuis. Het 
complex aan langdurige fysieke en psychi-
sche problemen wordt onvoldoende herkend 
als PICS. Hierdoor kan deze patiëntengroep 
niet optimaal worden begeleid in het na-
zorgtraject. 
Een speciaal revalidatieprogramma zoals 
bijvoorbeeld hart-, long- of oncorevalidatie 
wordt helaas nog niet vergoed door de zorg-
verzekeraar. Dat is een groot gemis.
Vanwege de grote variatie in oorspronkelijke 
aandoeningen en restverschijnselen, komen 
deze patiënten uiteindelijk veelal verspreid 
terecht in de eerstelijnszorg. 

Mocht u in de praktijk een patiënt krijgen met 
in de voorgeschiedenis een IC-opname, dan 
kan herkenning van de genoemde restklach-
ten wellicht een waardevolle bijdrage leveren 
aan de invulling van uw behandeling.

Voor de literatuurlijst verwijzen we naar de 
website ➔ Bekendheid ➔ Beweegreden  

Herstelgrafiek IC 2009

Bron: Van der Schaaf et al. Journal of Regabilitation Medicine, 2009

Oefentherapie op de IC 
bewegen is (over)leven?
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Filosofie zet aan tot nadenken, zet aan tot het stellen van fundamentele 
vragen, het analyseren en verhelderen van denkbeelden. Het woord ‘filo-
sofie’ is afgeleid van een Grieks woord philosophía (φιλοσοφία) dat ‘liefde 
voor wijsheid’ betekent. Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Nietzsche, 
Sartre en Merleau-Ponty zijn voorbeelden van grote Westerse filosofen. 
Zij hebben ons denken over de wereld, over mensen, ons gedrag en ons 
lichaam richting gegeven. Onderwerpen waar we binnen de oefenthera-
pie ook onze visie over vormen. Filosofische studies kunnen helpen deze 
visie, en onderliggende denkbeelden naar boven te halen.
Tijdens mijn Filosofie Masteropleiding ben ik op zoek gegaan naar denk-
beelden die oefentherapie Cesar/Mensendieck beïnvloeden en hebben 
beïnvloed. In dit artikel zal naar voren komen hoe Bess Mensendieck 
een citaat van Friedrich Nietzsche uit de Götzen-Dämmerung, Streifzüge 
eines Unzeitgemäßen 47: ‘Die Schönheit kein Zufall’  aanhaalt en waarin 
het gebruik van dit citaat overeenkomt en verschilt met Nietzsches’ 
filosofische positie. Door allereerst de oefentherapie Mensendieck te 
introduceren en kort de filosofie van Nietzsche te bespreken, wordt er 
daarna dieper ingegaan op het citaat. Overeenkomsten en verschillen ten 
opzichte van de oorspronkelijke tekst en het citaat worden verduidelijkt. 
Tenslotte volgen argumenten dat er een verschil is tussen individueel 
oefenen om schoonheid- respectievelijk gezondheidsdoelen zoals Men-
sendieck beoogt te bereiken, en de filosofische positie van Nietzsche dat 
we - als mens - in het bereiken van schoonheid/gezondheid, een gevolg 
zijn van culturele keuzes over twee, drie generaties en hoe we in deze tijd 
hiermee om kunnen gaan.

Inleiding Mensendieck en Nietzsche
Beroepsbeoefenaren in de zorg bereiden zich voor op de toekomst en 
dat vraagt om een innovatieve, maatschappelijke, ethische en onderne-
mende visie, naast de vakinhoudelijke specificiteit van het beroep. Binnen 
het huidige werkveld in de gezondheidzorg is het van belang dat be-
roepsgroepen een duidelijke eigen identiteit ontwikkelen om het beroep 
een overlevingskans in de toekomst te geven. Oefentherapie Cesar/Men-

sendieck is één van die beroepen. Gekeken naar de inhoudsopgaven en 
inleidingen van de boeken van Mensendieck tussen 1906 en 1955 blijkt 
dat Mensendiecks aandacht voor filosofie een prominente rol inneemt. 
Filosofie, kunst en cultuur beslaan in haar boeken uit 1906 twee hoofd-
stukken en tellen ongeveer tien bladzijden. In dit artikel is er specifiek 
aandacht gegeven aan het gebruik van het citaat van Nietzsche uit de 
Götzen-Dämmerung, Streifzüge eines Unzeitgemäßen 47: ‘Die Schönheit 
kein Zufall’ door Mensendieck. In dit citaat gaat Nietzsche dieper in op de 
manier waarop schoonheid, volgens hem, is te verwerven. Mensendieck 
haalt dit citaat van Nietzsche in meerdere van haar boeken aan en het is 
vrijwel de enige tekst die ze volledig heeft geciteerd, wat de indruk wekt 
dat ze juist dit citaat van belang vond voor oefentherapie Mensendieck. 
Nietzsche is geïnteresseerd in de versterking van de individuele en cultu-
rele gezondheid en gelooft in het leven, in creativiteit. Op die manier lijkt 
het goed te passen bij Mensendiecks’ oefentherapeutische ideeën over 
het verwerven van schoonheid. De vraag die centraal staat in dit artikel 
is of schoonheid/gezondheid een effect is van individuele lichamelijke 
training of het gevolg van geaccumuleerde arbeid van generaties?

Bess Mensendieck
Zij predikte dat geestelijke activiteiten niet los 
kunnen worden gezien van het lichamelijke 
en dat iedereen grotendeels zelf de contou-
ren van zijn lichaam kan bepalen door op 
een functionele manier te oefenen. Geen 
geïsoleerde spieroefeningen, maar bewust en 
totaal bewegen. De mens moet dus bewust 
zijn eigen wil gebruiken om zijn houding 
en beweging te verbeteren. Dit betekent 

vooral goed leren luisteren naar de informatie die uit het lichaam zelf 
wordt verkregen via de spieren, gewrichten, banden en pezen. Maar ook 
goed zoeken naar de juiste spanning in de spieren die nodig is voor een 
bepaalde beweging of activiteit waar je op dat moment mee bezig bent. 

Bewegen is zo gewoon dat we er pas bij stilstaan als het problematisch 

wordt. Binnen de oefentherapie speelt bij de begeleiding van een cliënt/

patiënt met bewegingsproblemen het veranderen van het gedrag van 

(potentieel) ongezond naar gezond een grote rol.

Bess Mensendieck - de grondlegster van oefentherapie Mensendieck - 

spreekt, in de inleiding van een van haar boeken ‘Körperkultur der Frau’ 

over haar filosofische kijk op ons menselijk functioneren. Samengevat 

zegt ze “denk zelf na over jouw lichaam en je fysieke ‘ik’ en word 

je bewust van het functioneren van jouw lichaam, de invloeden van 

natuurprocessen en de beïnvloeding van de cultuur”.

Auteur: Neline Land
Oefentherapeut Mensendieck sinds 1989
Docent oefentherapie aan de Hogeschool 
van Amsterdam sinds 2011
In opleiding Master Analytische Filosofie 
aan de Radboud universiteit te Nijmegen
Januari 2017

Oefentherapie en 
Filosofie
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Daarnaast was ook de informatie die je krijgt door te kijken naar jezelf 
en te luisteren naar de houding- en bewegingscorrecties die zij aangaf 
erg belangrijk. Dit betekende dat de aangeleerde bewegingen na oe-
feningen automatisch gaan verlopen en in het dagelijks leven worden 
toegepast. Hierdoor ben je dan niet meer afhankelijk van een uur in de 
week oefenen, maar door het toepassen in het dagelijks leven oefen je 
dus de hele dag door”.

Bess Mensendieck wordt op 1 juli 1864 geboren als Elisabeth Margue-
rite de Varel (ook wel: Elisabeth Marguerite Elterich von Varal) in Duits-
land. In 1891 trouwt ze met Herman A.W.C. Mensendieck, arts te New 
York. Hoewel het huwelijk van korte duur is, is het zijn naam die ver-
bonden is aan de Mensendieckmethode. Tijdens haar studie Beeldende 
Kunsten wordt zij zich bewust van individuele verschillen in lichaams-
vorm, -houding en beweging. Ze legt een link tussen kunst, cultuur en 
het dagelijkse leven. Net zoals Nietzsche heeft Mensendieck een afkeer 
van de 19de eeuwse kijk op lichamelijkheid. Die kijk op lichamelijkheid 
bestaat uit het idee dat alle slechte dingen worden veroorzaakt door 
lichamelijke begeerten; het lichaam zou fout zijn en de ziel, de geest, 
goed. In de negentiende eeuw bereikt de ‘verachting’ van het lichaam 
haar hoogtepunt. Mensendieck realiseert zich dat de mens niet altijd 
over de juiste houding- en bewegingsmogelijkheden beschikt en vraagt 
zich af in hoeverre houding en de vorm van het lichaam te beïnvloeden 
zijn. Dit leidt ertoe dat zij zich verdiept in anatomie, fysiologie, biome-
chanica en lichamelijke opvoeding. Aanvankelijk geeft Mensendieck be-
wegingslessen aan mensen zonder klachten, gericht op het verwerven 
van schoonheid en gezondheid. Mensendieck wil de korset dragende 
vrouwen inzicht, macht en kracht geven tot het vormen van hun eigen 
lichaam. Later gaat zij haar methode ook op patiënten toepassen. 

Hier behaalt ze goede resultaten mee en ze krijgt daardoor vanuit de 
medische wereld steeds meer aandacht en erkenning, zoals van Prof. 
Dr. F.J.J. Buytendijk, voor haar werk. In 1905 is Mensendieck een veel 
gebruikte methode en rond 1920 opent zij een grote praktijk aan South 
Central Park 36 in New York. Veel prominente artsen en wetenschap-
pers komen in aanraking met de behandelmethode en zien de kwaliteit 
van de bewegingsleer .
Mensendieck keert terug naar Europa en in Duitsland, Oostenrijk, 
Denemarken, Noorwegen en het toenmalige Tsjecho-Slowakije leidt zij 
leerlingen op. De universitaire ziekenhuizen van Amsterdam en Utrecht 
openen eind jaren ‘40 een afdeling Mensendieck. Tevens starten er ver-
schillende opleidingen tot Mensendiecklerares. Bij het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog vertrekt Mensendieck weer naar de Verenigde Sta-
ten. Zij blijft echter regelmatig in Europa cursussen geven. Mensendieck 
is op 2 mei 1957 in New York overleden. In 1972 zijn de beroepen 
van oefentherapeut Mensendieck en oefentherapeut Cesar wettelijk 
erkend onder de wet Individuele Beroepen Gezondheidszorg (Wet BIG). 
Er bestaan in Nederland momenteel twee opleidingen tot oefenthera-
peut: Oefentherapie Cesar in Utrecht en Oefentherapie Mensendieck in 
Amsterdam. 

Friedrich Nietzsche
Mensendieck haalt Nietzsches ’Götzen-Däm-
merung, Streifzüge eines Unzeitgemäßen 47: 
‘Die Schönheit kein Zufall’ aan in vrijwel al haar 
boeken. Het geeft aan dat ze de filosofie van 
Nietzsche van belang acht voor haar methode. 
Daarom zal kort Nietzsches’ filosofische positie 
worden geïntroduceerd.
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Friedrich Wilhelm Nietzsche is een beroemde en invloedrijke Duitse 
filosoof, dichter en filoloog (1844 - 1900). Nietzsche is een filosoof die 
de fundamenten van het christendom en de traditionele moraal heeft 
uitgedaagd. Centraal in zijn filosofie is het idee van ‘levensbevestiging’, 
het idee dat uitgaat van vragen stellen bij alle doctrines (waardesystemen) 
en het benadrukken van dit aardse leven. De gepubliceerde stukken uit 
Nietzsches’ laatste actieve periode, zoals teksten uit de ‘Götzen-Dämme-
rung’, zijn te zien in licht van nihilisme. 
Nihilisme beschrijft dat, ondanks onze wil 
tot en het verlangen naar waarheid, we 
ervan uitgaan dat die ‘waarheid’ niet te 
vinden is. Een onderliggende of overstij-
gende waarheid bestaat namelijk niet 
volgens Nietzsche. Het gaat hem er om te 
onderzoeken of een mens in staat is om 
de perspectivistische (de waarheid gezien 
vanuit ieders subjectieve perspectief) 
waarheid eigen te maken.
Nietzsches’ werk valt te lezen als het verslag van een onderzoek en behan-
deling bij een patiënt: de cultuur. In een cultuur bestaan vele waardesyste-
men waar wij mensen als een soort kuddedieren achteraan lopen en die ons 
ziek kunnen maken. Hij wil waardesystemen binnen een cultuur onderzoe-
ken en ordenen als gezond of ziek. Hij ziet zichzelf als arts, therapeut van 
de cultuur. Zijn werk is te karakteriseren als ‘geneeskunst van de cultuur‘. 
Zowel arts, therapeut en patiënt maken deel uit van die cultuur en zullen 
daardoor ook zichzelf moeten genezen om de cultuur te kunnen genezen. 
Hij ziet een therapeutische en genezende werking in filosofische teksten. 
Filosofie is - volgens hem - nodig bij wijze van houvast, geruststelling, medi-
cijn, verlossing, verheffing of zelfvervreemding. Zijn therapie bestaat, onder 
andere, uit het plaatsen van denkstreepjes en het benadrukken in een tekst, 
die het (hardop) leestempo aangeven. Door het ritme van zulke filosofische 
teksten, het liefst wandelend gelezen, zal de tekst doordringen in jouw 
lichaam en kan, volgens Nietzsche, genezing plaatsvinden .

Citaat: ‘Die Schönheit kein Zufall‘
Citaat uit Nietzsches’ Götzen-Dämmerung in Nederlandse vertaling:
Schoonheid geen Toeval. “Ook de schoonheid van een ras of familie,
hun gebalanceerdheid, kwaliteit van gebaren wordt door inspanning
bereikt: dat is net als het genie, het eindresultaat van de geaccumu-
leerde arbeid van generaties. Men moet ter wille van de goede smaak 
grote offers gebracht hebben, veel gedaan en veel gelaten hebben  
- Frankrijks 17e eeuw is in beiden bewonderenswaardig -, men moet 
in die goede smaak een keuzeprincipe voor gezelschap, plaats, kleding 
en geslachtsbevrediging gehad hebben. Men moet aan schoonheid 
de voorkeur gegeven hebben boven gewoonte, mening en traagheid. 
Belangrijkste principe: men moet zich, ook voor zichzelf, niet “laten 
gaan”! De goede dingen zijn buitengewoon duur: en altijd geldt de 
wetmatigheid dat degene die de goede dingen heeft een andere is dan 
die ze verwerft. Al het goede is erfenis, wat niet geërfd is, is onvol-
maakt, is begin. In Athene waren in de tijd van Cicero, die daarover zijn 
verrassing uitsprak, de mannen en de jongelingen in schoonheid superi-
eur aan de vrouwen: maar welke arbeid en inspanning in dienst van 
de schoonheid had het mannelijke geslacht in Athene al sinds eeuwen 
van zichzelf gevergd! Men moet namelijk hier geen verkeerde metho-
diek toepassen: alleen maar een streng in toom houden van gevoelens 
en gedachten is bijna niets waard (dit is het grote misverstand van de 

Duitse Bildung, die een totale illusie is): men moet eerst het Lichaam 
gereed maken. De strenge handhaving van belangrijke en elegante ge-
baren, een verplichting alleen met mensen te leven, die zichzelf in toom 
houden, volstaat volkomen om invloedrijk en uitgekozen te worden: na 
twee, drie generaties is reeds alles verinnerlijkt. Het is van beslissende 
betekenis voor het lot van volk en mensheid, dat men de cultuur op de 
juiste plaats begint – niet bij de “ziel” (dus niet volgens het noodlottige 

bijgeloof van priesters en halve pries-
ters): de juiste plaats is het lichaam, 
het gebaar, het dieet, de fysiologie, de 
Rest volgt daaruit…
De Grieken blijven daarom de histori-
sche Cultuur - prestatie van de eerste 
orde - zij wisten wat ze deden, wat 
nodig was; het christendom, dat het 
lichaam minachtte, was tot dusverre 
de grootste ramp van de mensheid.”

 
(Overweging bij vertaling: het Duitse ‘Anmuth’ is op verschillende manieren 
te vertalen; ‘bevalligheid’, ‘elegantie’, ‘gratie’, ‘harmonie’, ‘balans’,
‘evenwicht’. In Nederlandse vertalingen van de boeken van Mensendieck
wordt gesproken van ‘gratie’. Hier is gekozen voor de term ‘gebalanceerd-
heid’ om de connectie met oefentherapie aan te brengen. Hierdoor
wordt de harmonie tussen belasting en belastbaarheid - zoals gebruikt in
oefentherapie - herkenbaar in deze tekst).

Mensendieck citeert Nietzsche, maar doet ze wel recht aan zijn filosofi-
sche positie? De Mensendieckmethode is gebaseerd op een systeem van 
oefeningen, die erop gericht zijn destructieve bewegingen in het alledaagse 
door middel van bewuste training om te buigen naar onbewust gunstig 
bewegen. Ingesleten ongunstige bewegingen worden op die manier 
betekenisvol omgezet naar nieuwe gracieuze bewegingen. Ze gelooft niet 
in ‘drill’, maar in opvoeding van het lichaam. Ze hecht veel waarde aan de 
bewustwording en wilskracht van het individu om invloeden van buitenaf te 
kunnen trotseren en architect te worden van het eigen lichaam om schoon-
heid te bereiken. Gaat Nietzsche ook uit van de individuele mogelijkheid om 
als mens schoonheid te kunnen bereiken of ziet hij het als een gevolg van 
geaccumuleerde keuzes over generaties heen?

Er bestaan in Nederland 
momenteel twee opleidingen tot 
oefentherapeut: Oefentherapie 

Cesar in Utrecht en Oefentherapie 
Mensendieck in Amsterdam
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Nadere uitleg over het citaat
De titel van Nietzsches’ boek ‘Götzen-Dämmerung’ is een toespeling 
op Richard Wagners opera 'Götterdämmerung' (‘Godenschemering’). 
In plaats van ‘Götter’ (goden) spreekt Nietzsche van ‘Götzen’ (afgoden). 
Deze teksten in de ‘Afgodenschemering’ van de beeldenstormer Niet-
zsche zijn daarmee een definitieve afrekening met de afgoden van zijn 
tijd. Het bestaan van een ideeënwereld áchter de werkelijkheid wordt 
als bedrog ontmaskerd. In de Streifzüge eines Unzeitgemäßen 47 gaat 
Nietzsche in op schoonheid en hoe die tot stand kan komen.

Nietzsche begint met de uitleg dat schoonheid het gevolg is van 
generaties van inspanningen en keuzes maken. Deze inspanningen en 
keuzes kunnen alleen worden gemaakt als er offers worden gebracht 
en veel gedaan en veel gelaten is. Schoonheid moet in al die keuzes 
de voorkeur hebben gehad. Er moet een prijs betaald worden voor 
deze keuzes; men moet zich niet ‘laten gaan’. Jezelf kunnen beheersen 
en voorbereiden op die schoonheid is hier het thema. Degene die de 
schoonheid nog aan het verwerven is, en 
dus nog die offers en keuzes moet maken, 
is niet dezelfde als degene die de schoon-
heid heeft bereikt. Volgens Nietzsche is 
al het goede erfenis en als je schoonheid 
niet hebt geërfd, sta je nog maar aan 
het begin en moet je nog starten met 
het gaan verwerven. Als voorbeeld van 
reeds verworven schoonheid noemt hij 
de Grieken en als voorbeeld van inspanning voor het verwerven van 
goede smaak noemt hij Frankrijk in de 17e eeuw. Dit verwerven van 
schoonheid gebeurt niet door het in toom houden van gedachten en 
gevoelens, maar vraagt inspanning en arbeid in dienst van schoonheid 
over generaties. Nietzsche ziet hierbij niets in het idee van de Duitse 
Bildung .De start van het verwerven van schoonheid ligt in het gereed 
maken van het lichaam. De rest volgt daaruit. Door keuzes te maken in 
houding, beweging, leefomgeving en met wie je wel of niet omgaat, 
zal na twee, drie generaties schoonheid bereikt zijn, volgens Nietzsche. 
Dat bereiken van schoonheid is daarna verinnerlijkt, geïncorporeerd. 
Het lot van de mensheid wordt bepaald door cultuur op de juiste plaats 
te beginnen. Niet bij het beheersen van gedachten, niet bij de ‘ziel’, 
maar bij het lichaam. Met het maken van lichamelijke keuzes (zoals de 
Grieken deden volgens Nietzsche) zal de schoonheid bereikt worden 
door overerving. Volgens hem is schoonheid het effect van gemeen-
schappelijkheid (generaties van culturele keuzes), die door overerving 
worden doorgegeven.

Overeenkomsten en verschillen
Zowel Nietzsche als Mensendieck benadrukken ‘het lichaam’ en ‘de 
lichaamscultuur’ als de start tot het verwerven van schoonheid/gezond-
heid. Door het verwerven van schoonheid te benadrukken leggen 
ze beiden nadruk op de inspanning en culturele keuzes die daarvoor 
nodig zijn. Beiden hebben aandacht voor bewustwording en het maken 
van keuzes om het doel van schoonheid, respectievelijk gezondheid 
te bereiken. Zowel Nietzsche als Mensendieck vinden dat de start van 
therapie bij de juiste plaats, namelijk het lichaam, moet plaatsvinden.
Nietzsche benadrukt de consequenties van die start voor de ‘rest’, waar 
Mensendieck die nadruk niet legt. Hierdoor geeft ze aan vooral een 
therapeutisch effect op de schoonheid van het individuele lichaam te 

zien, evenals consequenties voor het gebruik van een gezond lichaam 
in het dagelijkse leven. Mensendieck heeft dat idee verder uitgewerkt in 
haar methode door te wijzen op gezonde alledaagse functionele keuzes 
die een ieder van ons kan maken. Consequenties over generaties en 
‘rest’ spelen bij haar een minder prominente rol.
Nietzsche gelooft niet in een innerlijke wereld los van de natuur en 
cultuur. Wij zijn onderhevig aan de wetten van de natuur en onze 
individuele invloed is gering. Aan de andere kant spreekt Nietzsche 
erover dat we scheppers kunnen zijn. Zo blijkt volgens Nietzsche dat er 
geen sprake is van één waarheid, één visie op het leven. Mensendieck 
hanteert in haar methode een meer individualistische en cognitieve 
benadering van oefenen en bereiken van schoonheid, gezondheid. Ze 
wil dat mensen hun eigen bewegingen begrijpen en de ‘waaroms’ en 
‘waarvoors’ van die bewegingen ervaren.

In de zin: “Ook de schoonheid van een ras of familie, hun gebalan-
ceerdheid en kwaliteit van gebaren wordt door inspanning bereikt…” 

benadrukt Nietzsche door het woord 
‘hun’ te gebruiken de koppeling tus-
sen gebalanceerdheid en de keuzes 
die gemaakt worden om schoonheid 
over de generaties heen te bereiken. 
Mensendieck heeft het woord ‘hun’ 
veranderd in ‘in’, waarmee het effect 
over generaties heen is weggevallen. 
Volgens Mensendieck kun je indivi-

dueel, door veel oefenen, ‘the sculptor of your body’ worden. Ze legt 
niet meer de nadruk op de invloed van de keuzes over generaties heen, 
wat Nietzsche wel doet. In het tweede deel van dezelfde zin “…. dat 
is net als het genie, het eindresultaat van de geaccumuleerde arbeid 
van generaties” accentueert Mensendieck het individueel accumuleren, 
terwijl Nietzsche dat niet doet.

Volgens Nietzsche is schoonheid te bereiken door het accumulatiepro-
ces van arbeid en culturele keuzes over twee, drie generaties. Men-
sendieck wil het accumuleren van keuzes die de individuele persoon 
maakt, benadrukken. Ze wil dat mensen hun eigen bewegingen 
begrijpen en de ‘waaroms’ en’ waarvoors’ van die bewegingen ervaren. 
Volgens Mensendieck wordt door bewustwording het lichaam beetje 
bij beetje in elkaar gezet en zo kun je ook reparateur worden van jouw 
eigen lichaam. Hiermee reduceert Mensendieck het accumulatieproces 
tot een proces dat individueel plaatsvindt en koppelt ze het los van de 
keuzes over generaties heen, zoals Nietzsche beschrijft. Mensendieck 
legt zowel in de zin “Belangrijkste principe: men moet zich, ook voor 
zichzelf, niet laten gaan” als in “Men moet namelijk hier geen verkeer-
de methodiek toepassen: alleen maar een streng in toom houden van 
gevoelens en gedachten is bijna niets waard” de nadruk op gevoelens 
en gedachten, waar Nietzsche dat niet doet. Mensendieck streeft naar 
autonomie, zelfontwikkeling en psychische gezondheid en lijkt, door 
het benadrukken van het in toom houden van gedachten en gevoelens, 
overeenkomsten met het Bildungsconcept te tonen. De basisstructuur 
van het Bildungsconcept (19e-eeuwse gedachte) wordt aangeduid als 
de ontplooiing van de eigen ‘natuurlijke’ talenten en mogelijkheden. 
De wil tot zelfrealisatie vormt hierbij de motor. Het doel is uit te groeien 
tot een autonome persoonlijkheid, die pas tot stand komt wanneer er 
harmonie is tussen het innerlijk en het uiterlijk, tussen wie men is en 

Oefentherapie en 
Filosofie

    

“Ook de schoonheid van een ras  
of familie, hun gebalanceerdheid  
en kwaliteit van gebaren wordt  

door inspanning bereikt….”
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wat men doet: tussen persoon en zijn positie in de samenleving. Die 
vorming is geen passieve scholing, maar veronderstelt zelfwerkzaam-
heid, inspanning en activiteit. Nietzsche ziet duidelijk geen heil in het 
Bildungsconcept. Volgens Nietzsche is schoonheid namelijk het effect 
van gemeenschappelijkheid (generaties van culturele keuzes), die door 
overerving worden doorgegeven: hij noemt dat een verinnerlijking (het 
benadrukte incorporeren) en een prestatie van de eerste orde.

Volgens Nietzsche is een therapeut zelf onderdeel van de cultuur en 
wanneer hij in staat is zichzelf te genezen, zal ook de genezing van de 
cultuur plaatsvinden. Om schoonheid te bereiken zullen we, volgens 
Nietzsche, zowel op lichamelijk gebied (generaties van keuzes en over-
erving) als ook op sociaal gebied (jezelf niet laten gaan) ons moeten 
toeleggen om hierin balans in de cultuur te vinden. Ook Mensendieck 
heeft in haar eerdere werken aandacht voor beïnvloeding vanuit arbeid, 
cultuur en omgeving, zoals het dragen van korsetten. Hierbij richtte ze 
zich op de emancipatie van vrouw en raadde aan deze korsetten niet 
meer te dragen en eigen kracht te gebruiken. Het medische en ana-
tomische aspect van lichaamsontwikkeling krijgt steeds meer en meer 
aandacht in haar latere boeken. De boeken worden steeds meer ‘doe 
boeken’ met duidelijke omschrijvingen hoe en met welke oefening welk 
resultaat is te bereiken, ondersteund met plaatjes en foto’s. Daarbij 
wordt het zelf uitvoeren van de oefeningen voor een ieder haalbaar 
gesteld: “Each of Us is the Architect of Her Own Body”.

Conclusie
Mensendieck gebruikt het citaat van Nietzsche om haar methode te 
ondersteunen, maar heeft, door de kleine aanpassingen in het citaat 
aan te brengen, niet geheel recht gedaan aan de filosofische positie 
van Nietzsche. Zowel Nietzsche als Mensendieck hebben aandacht voor 
inspanningen en keuzes die gemaakt moeten worden om een doel, 
schoonheid respectievelijk gezondheid, te bereiken. Volgens Mensen-
dieck kun je individueel, door veel oefenen, ‘the sculptor of your body’ 
worden en zo doelen van schoonheid en gezondheid bereiken. En vol-
gens Nietzsche is schoonheid te bereiken door een accumulatieproces 
van inspanning en culturele keuzes over generaties heen. Een interes-
sante visie voor oefentherapeuten.
In ons nieuwe beroepsprofielxii is de oefentherapeutische aandacht voor 
omgeving krachtig opgenomen in het ODIM (Oefentherapeutisch Diag-
nostiek en Interventie Model). Niet alleen motoriek, motivatie/emotie en 
cognitie zijn van belang, maar zeker ook omgeving. Ook sluit deze visie 
aan bij de nieuwste definitie van gezondheid van de WHOxiii, de uit-
werking daarvan volgens Machteld Huberxiv en het rapport van Marian 
Kaljouwxv. Zo kunnen oefentherapeuten ingaan op een hulpvraag en 
een rol spelen in gedragsverandering van de cliënt/patiënt.
Om een eigen identiteit te geven aan oefentherapie binnen de zorgbe-
roepen in de toekomst zullen we ons niet alleen moeten richten op het 
gedegen kunnen inspelen op het trainen en oefenen, zelfbewustzijn 
laten ervaren van het individu en hem/haar begeleiden bij het maken 
van de ‘juiste’ functionele keuzes in zijn/haar dagelijkse leven. We 
moeten ons ook richten op een gezonde toekomst door het maken 
van culturele keuzes over generaties heen, door Nietzsche ingegeven. 
Laten we ons de volgende vragen stellen: ‘Vormt oefentherapie een 
onderdeel van het basispakket in de zorgverzekering?’ ‘In hoeverre is er 
sprake van bewust kiezen en een eigen wil?’ en ‘Wat is het effect van 
later met pensioen gaan op arbeid gerelateerde klachten? Filosofisch 

nadenken over zulk soort vragen in de oefentherapie bij de begeleiding 
van een cliënt en/of patiënt met bewegingsproblemen naar gezond 
bewegingsgedrag is iets wat we allen kunnen doen.

Afsluitend
Na verdieping in een tekst van de filosoof Nietzsche in aansluiting op 
oefentherapie, ben ik momenteel bezig met de denkbeelden van de 
filosoof Merleau-Ponty en onderzoek ik hoe die aansluiten bij oefen-
therapie. Merleau-Ponty (1908-1961) is een filosoof die invulling geeft 
aan de hernieuwde ontdekking van het lichaam eind 20e eeuw. Er is 
een connectie te vinden tussen Merleau-Ponty en Prof. Dr. Buytendijk, 
specialist op gebied van houding en beweging en het menselijk gedrag, 
die meer dan 30 jaar verbonden is geweest aan de Mensendieck oplei-
ding in Amsterdam. Buytendijk is al vanaf de jaren veertig van de twin-
tigste eeuw diepgaand door Merleau-Ponty beïnvloed. Hij was een van 
de eersten die het belang onderkende van het werk van Merleau-Ponty. 
Buytendijk en Merleau-Ponty zijn veel aan elkaar verschuldigd wat 
betreft hun bijdragen aan de wijsgerige antropologie en een daarmee 
samenhangende visie op empirische wetenschappen. Merleau-Ponty 
ziet het lichaam niet slechts als drager van de rede, als een object in de 
wereld, maar als betekenis gevend deel van de mens. Als mens ervaren 
we niet alleen de wereld, maar we zitten middenin de wereld, maken er 
onderdeel vanuit en worden uitgenodigd er iets mee te doen.

Met dank aan begeleiding vanuit de Radboud Universiteit te Nijmegen, 
Faculteit der Filosofie: Dr. Marcel Becker en Willem van der Kuijlen

Voor de literatuurlijst verwijzen we naar de website ➔ Bekendheid ➔ 
Beweegreden  

Zowel Nietzsche als Mensendieck hebben aandacht voor 
inspanningen en keuzes die gemaakt moeten worden om een doel, 

schoonheid respectievelijk gezondheid, te bereiken
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Motorisch zelfbeeld  
bij normaal ontwikkelende kinderen en 

            kinderen met een motorische hulpvraag
                                                                Praktijk en theorie

Een klein verlegen jongetje stapt mijn praktijk 
binnen. Hij stelt zichzelf voor als Sem en is 8 
jaar oud. Hij heeft een bleek gezicht en zijn 
lichaamstaal verraadt dat hij niet erg vrolijk is. 
Moeder begint direct te vertellen dat ze zich zor-
gen maakt over zijn grove motoriek. Daarnaast 
heeft hij minimale interesse om deel te nemen 
aan fysieke activiteiten. Sterker nog, hij speelt 
alleen buiten met zijn twee jaar jongere broertje, 
nooit met kinderen van zijn eigen leeftijd. Eigen-
lijk speelt hij liever computerspelletjes. 

Met toestemming van de ouders bel ik de 
leerkracht van Sem om wat informatie te krijgen 
over zijn gedrag op school. De leerkracht vertelt 
dat Sem weinig fysiek actief is tijdens de pauze 
terwijl de andere jongens uit de klas dan juist 
druk aan het voetballen zijn. Hij loopt vaak wat 
te slenteren over het schoolplein. De laatste 
maanden toont hij ook weinig interesse voor 
gymnastiek. Sem lijkt zelfs wat angstig wanneer 

hij opdrachten, zoals klimmen in het wandrek 
of springen van de kast tijdens de gymles moet 
uitvoeren. Dit zijn echter hele normale opdrach-
ten voor kinderen van zijn leeftijd.

Ik onderzoek zijn hand- en grof motorische 
vaardigheden. De handvaardigheden voert 
hij zonder problemen uit. De grof motorische 
vaardigheden kosten hem meer moeite. Basis 
grof motorische vaardigheden als rennen, 
hinkelen en springen worden nog voldoende 
uitgevoerd maar wanneer ik Sem vraag om in 
het wandrek te klimmen wordt hij nerveus. Hij 
doet een kleine poging en zegt vervolgens: “Dat 
wil ik niet doen, dat vind ik niet leuk”. Hij geeft 
dezelfde reactie wanneer ik hem vraag van een 
kast te springen of een koprol te maken.

Wanneer we gaan voetballen heeft Sem het 
weer meer naar zijn zin. Wanneer ik een beetje 
extra mijn best doe (en drie keer achter elkaar 

scoor) wil hij niet meer voetballen. Door drie 
penalty’s te geven haal ik hem over om toch 
weer mee te doen.

Na deze motorische observatie neem ik de Move-
ment Assessment Battery for Children - Second 
Edition (MABC-2) af om te zien of het motorisch 
functioneren van Sem significant lager is dan dat 
van leeftijdsgenootjes. Hij behaalt een percentiel-
score van 16, wat inhoudt dat hij in het grensge-
bied van bewegingsproblemen scoort. Wanneer 
onderscheid wordt gemaakt tussen de drie 
domeinen van de test, scoort hij op de domeinen 
“handvaardigheid” en “balvaardigheid” leeftijds-
adequaat. Op het domein “evenwicht” scoort hij 
in het gebied van een motorische achterstand.
Op basis van mijn motorische observatie en de 
uitkomsten om de MABC-2 lijken er lichte moto-
rische problemen te zijn. Ik verwacht echter dat 
dit wel zal verbeteren na een aantal behande-
lingen kinderoefentherapie. Het is zijn negatieve 

De afgelopen jaren deed ik onderzoek naar het zelfbeeld, het motorisch 

functioneren en de fysieke activiteit bij kinderen met en zonder motorische 

problemen. Dit heeft geresulteerd in verschillende wetenschappelijke publicaties 

en een proefschrift getiteld: Self-perceptions and physical activity in children with 

and without motor problems. Onderstaand artikel probeert de resultaten uit dit 

proefschrift te relateren aan de dagelijkse praktijk van de kinderoefentherapeut. 

Auteur: Johannes 
Noordstar
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(motorisch) zelfbeeld waarvan ik denk dat het 
bijdraagt aan de ervaren participatieproblemen. 

Ontwikkeling motorisch zelfbeeld 
Onderzoek naar de ontwikkeling van het moto-
risch zelfbeeld heeft zich met name gericht op 
het sportief zelfbeeld (‘hoe goed vind jij jezelf 
in sportieve vaardigheden’). Jonge kinderen (< 
6 jaar) hebben een nog onrealistisch positief 
sportief zelfbeeld. Eén reden hiervan is dat jonge 
kinderen nog geen onderscheid maken tussen 
hun “ideale zelf” en hun “werkelijke zelf” 
(Harter, 1999, 2006, 2012). Daarnaast vergelij-
ken jonge kinderen hun huidige prestaties met 
prestaties uit het verleden (“vorige week kon ik 
nog niet fietsen en nu wel!”). Omdat jonge kin-
deren, over het algemeen, vooruit gaan in het 
uitvoeren van fysieke activiteiten heeft dit een 
positieve invloed op hun sportief zelfbeeld. 
Het zelfbeeld daalt, en wordt daarmee rea-
listischer, naarmate kinderen ouder worden 
(Fredricks & Eccles, 2002; Jacobs, Lanza, Os-
good, Eccles & Wigfield, 2002; Wigfield et al., 
1997). Kinderen gaan hun (sportieve) prestaties 
vergelijken met de prestaties van andere kinde-
ren wat zorgt voor een daling in het zelfbeeld 
(Harter, 2006). Daarnaast krijgen kinderen vanaf 
groep 3 ook meer feedback van de leerkracht 
en ouders (Marsh & Craven, 1997). Met name 
een wisseling van schooltype (van kleuterschool 
naar groep 3 en van groep 8 naar de middel-
bare school) heeft een negatieve invloed op het 
zelfbeeld (Cole et al., 2001). Er is echter nog 
weinig onderzoek gedaan naar de ontwikkeling 
van het sportief zelfbeeld bij jongere kinderen. 
In ons onderzoek vonden we dat het sportief 
zelfbeeld, gemiddeld genomen, gelijk bleef 
tussen groep 2 en groep 6 bij kinderen op het 
reguliere basisonderwijs (Noordstar, Van der Net, 
Jak, Helders & Jongmans, 2016b).

Verschillen in zelfbeeld tussen 
jongens en meisjes
Jongens hebben een positiever sportief zelfbeeld 
dan meisjes (Fredricks & Eccles, 2002; Gentile et 
al., 2009). Dit verschil is al aan het begin van de 
lagere school aanwezig. Het sportief zelfbeeld 
neemt bij jongens en meisjes met dezelfde snel-
heid af, waardoor dit verschil gelijk blijft tot na 
de middelbare school (Jacobs et al., 2002). Sport 
werd geruime tijd gezien als een mannelijke 
activiteit waarin meer mannelijke rolmodellen 
aanwezig waren. Dit is een mogelijke verklaring 
van de verschillen in sportief zelfbeeld tussen 
jongens en meisjes (Harter, 2006). Met de komst 
van sterke vrouwelijke rolmodellen zoals Dafne 

Schippers zouden deze verschillen in de nabije 
toekomst wel eens kunnen verdwijnen. In ons 
onderzoek vonden we echter nog dat jongens 
een positiever sportief zelfbeeld hadden dan 
meisjes tussen groep 2 en groep 6 (Noordstar, 
Van der Net, et al., 2016b). 

Verschillen zelfbeeld kinderen met 
motorische problemen en normaal 
ontwikkelende kinderen
Kinderen met motorische problemen (zoals 
DCD: Developmental Coordination Disorder) 
hebben een negatiever sportief zelfbeeld dan 
normaal ontwikkelende kinderen (Cocks, 
Barton, & Donelly, 2009; Poulsen, Ziviani & 
Cuskelly, 2006, 2008; Skinner & Piek, 2001). 
Deze verschillen zijn echter nog niet aanwezig 
bij jonge kinderen (< 7 jaar) (Pless, Carlsson, 
Sundelin & Persson, 2001). Zoals eerder aan-
gegeven beginnen kinderen vanaf een leeftijd 
van 7 jaar zichzelf te vergelijken met leeftijds-
genootjes. De verschillen in sportief zelfbeeld 
tussen kinderen met motorische problemen en 
normaal ontwikkelende kinderen worden groter 
naarmate ze ouder worden (Piek, Baynam & 
Barrett, 2006). Er zijn echter grote individuele 
verschillen in sportief zelfbeeld binnen een 
groep van kinderen met motorische proble-
men. In ons onderzoek vonden we dat meer 
dan de helft van de kinderen met motorische 
problemen een normaal sportief zelfbeeld had 
(Noordstar et al., 2014; Noordstar, Van der Net, 
Voerman, Helders & Jongmans, 2016).

Associaties tussen motorisch zelf-
beeld en participatie
Zowel het motorisch functioneren als het sportief 
zelfbeeld zijn positief geassocieerd met fysieke 
activiteit (Babic et al., 2014; Bagoien, Halvari & 
Nesheim, 2010; Crocker, Eklund & Kowalski, 
2000). Dit wil zeggen dat kinderen met een goed 
motorisch functioneren en/of positief sportief 
zelfbeeld meer fysiek actief zijn dan kinderen met 
een zwak motorisch functioneren en/of negatief 
sportief zelfbeeld. Naast deze directe associaties 
zijn er ook indirecte associaties (Stodden et al., 
2008). Zo is het motorisch functioneren van 
invloed op het sportief zelfbeeld, en het sportief 
zelfbeeld van invloed op fysieke activiteit. 
Daarnaast zijn het sportief zelfbeeld en fysieke 
activiteit positief geassocieerd met het globaal 
zelfbeeld (Beasley & Garn, 2013; Fox & Corbin, 
1989; Haugen, Safvenborn & Ommundsen, 
2011). Het globaal zelfbeeld geeft een  
indicatie van hoe tevreden iemand is met 
zichzelf (Harter, 1999).

Het sportief zelfbeeld is  geassocieerd met 
fysieke activiteit; kinderen participeren ook in fijn 
motorische activiteiten (zoals schrijven en eten 
met mes en vork) en balactiviteiten (mikken en 
vangen). We hebben in ons onderzoek daarom 
onderzocht of we onderscheid konden maken 
tussen de ontwikkeling van het zelfbeeld met 
betrekking tot / aangaande fijn motorische 
activiteiten, balactiviteiten en grof motorische 
activiteiten (Noordstar, Van der Net, Jak, Helders 
& Jongmans, 2016a). Het bleek inderdaad dat er 
verschillende ontwikkelingscurves te onderschei-
den waren. Het zelfbeeld m.b.t. / aangaande de 
fijn motorische activiteiten en de grof motorische 
activiteiten daalden tussen groep 2 en groep 6, 
terwijl het zelfbeeld m.b.t. / aangaande de balac-
tiviteiten gelijk bleef. Meisjes hadden een posi-
tiever zelfbeeld bij de fijn motorische activiteiten, 
terwijl jongens een positiever zelfbeeld hadden 
bij de balactiviteiten. Het zelfbeeld bij de grove 
motoriek was hetzelfde bij jongens en meisjes 
(Noordstar, Van der Net, et al., 2016a).

Terug naar Sem (1) 
Terwijl moeder in de gang zit te wachten stel ik 
Sem een aantal vragen om zo inzicht te krijgen in 
zijn motorisch zelfbeeld. Door hem ook te vragen 
welke waarde hij hecht aan het goed kunnen uit-
voeren van specifieke motorische activiteiten krijg 
ik inzicht in zijn motorische zelfwaardering. Sem 
heeft een positief zelfbeeld over zijn handvaardig-
heid, maar een negatief zelfbeeld over zijn bal-
vaardigheden en grove motorische vaardigheden. 
De motorische zelfwaardering is voor alle drie de 
domeinen hoog, waardoor er een discrepantie 
is tussen de motorische zelfwaardering en het 
motorisch zelfbeeld over de balvaardigheden en 
de grof motorische vaardigheden. 

Vervolgens vraag ik Sem wat ik voor hem kan 
betekenen. Meteen zegt hij: “ik wil graag beter 
worden in voetballen zodat ik tijdens het speel-
kwartier kan meespelen met mijn vriendjes”. 
Daarnaast wil hij ook graag beter worden in 
klimmen en in de verschillende balspelletjes die 
de kinderen uit de buurt en op school doen.

Meten van motorisch zelfbeeld
Er zijn op dit moment slechts een aantal meet-
instrumenten voor kinderoefentherapeuten be-
schikbaar om het motorisch zelfbeeld te meten. 
Een veelgebruikt meetinstrument is de ‘Hoe ik 
vind dat ik het doe’ (Calame et al., 2009). Dit 
meetinstrument meet zowel het motorisch zelf-
beeld als de motorische zelfwaardering. Beide 
onderdelen bestaan uit 14 vragen - waarvan 

“Ook let ik erop dat ik met name feedback geef op de  
vooruitgang die hij laat zien. Dit wordt ook wel progressie  

feedback genoemd (“Vorige week lukte het nog niet om het 
zakje te vangen, maar deze week lukt het wel!”).
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één oefenvraag - die weer verdeeld zijn in de 
domeinen (a) handvaardigheid (5 items),  
(b) balvaardigheid (3 items) en (c) grove mo-
toriek (5 items). Bij elk item krijgt het kind een 
foto gepresenteerd met daarop een activiteit, 
zoals klimmen in een klimrek. Het kind geeft op 
een 4-puntschaal aan hoe goed hij zichzelf vindt 
in het uitvoeren van deze activiteit (motorisch 
zelfbeeld). Vervolgens krijgt het kind dezelfde 
foto nogmaals te zien. Nu geeft het kind aan 
hoe belangrijk het voor hem is om goed te zijn 
in deze activiteit (motorisch zelfwaardering). 
Een ander meetinstrument dat gebruikt wordt 
om het motorisch zelfbeeld van kinderen te 
meten is de visuele analoge schaal (VAS). Wan-
neer de hulpvraag van het kind (en/of ouder en/
of leerkracht) helder is, wordt gevraagd om op 
een lijn van 100 mm aan te geven hoe goed het 
zichzelf vindt in het uitvoeren van deze activiteit 
(motorisch zelfbeeld). Het is aan te bevelen om 
vervolgens op dezelfde wijze te vragen hoe be-
langrijk het voor het kind is om goed te worden 
in deze vaardigheid (motorische zelfwaardering). 

Terug naar Sem (2)
Ik vind de doelen van Sem (beter worden in 
klimmen, voetballen en andere balspelletjes 
zodat hij kan meespelen met zijn vriendjes) 
goed gekozen. De eerste behandelingen vinden 
plaats in de praktijk. We oefenen verschillende 
balactiviteiten waarbij we veel wisselen van ma-
teriaal en context. Daarnaast geef ik specifieke 
aandacht aan het motorisch zelfbeeld van Sem. 
Dit doe ik door hem bijvoorbeeld het verwachte 
aantal punten op te laten schrijven voordat we 
beginnen. Aan het einde van wedstrijd tellen we 
het aantal gescoorde punten en vergelijken dit 
met het verwachte aantal punten. In de meeste 
gevallen is het aantal gescoorde punten hoger. 

Tijdens de behandelingen geef ik Sem zoveel 
mogelijk positieve, taakspecifieke feedback (“Je 
hebt goed naar het doel gekeken voordat je de 
bal ging gooien”). Soms probeer ik duidelijk aan 
te geven wat er nog niet goed ging (“Je keek 
niet goed naar de bal waardoor je hem niet kon 
vangen”), waarna we het direct nog een keer 
proberen. Ook let ik erop dat ik met name feed-
back geef op de vooruitgang die hij laat zien. Dit 
wordt ook wel progressie feedback genoemd 
(“Vorige week lukte het nog niet om het zakje te 
vangen, maar deze week lukt het wel!”).
Na een paar weken ga ik tijdens de pauze bij 
hem langs op school. Hij kijkt erg blij wanneer ik 
kom aanlopen. Een week daarvoor hadden we 
afgesproken dat ik met hem en zijn klasgenoot-

jes zou mee voetballen. Aan zijn gezicht te zien 
is hij wat nerveus. In het begin zitten we bij 
elkaar in hetzelfde team. Na een tijdje vertel ik 
hem dat ik moe word en vanaf de zijlijn ga kij-
ken. Nerveus kijkt hij mij aan, maar hij gaat toch 
door met voetballen. Wanneer de pauze voorbij 
is vraag ik hem of hij het leuk gevonden heeft. 
“Heel erg” zegt hij met een grote glimlach 
op zijn gezicht. De weken erna blijven we de 
verschillende voetbalactiviteiten en het klimmen 
oefenen. Zo nu en dan kom ik tijdens de pauze 
op school kijken. Ik ondersteun hem dan tijdens 
het speelkwartier en in de gymles.  

Onderzoeken bij een grotere groep
Zoals eerder aangegeven hebben kinderen met 
motorische problemen, naast een zwakker 
motorisch functioneren, ook een lager motorisch 
zelfbeeld en zijn ze minder fysiek actief. Positieve, 
(taak)specifieke progressie feedback heeft een 
positieve invloed op motorisch leren en het moto-
risch zelfbeeld (Duijnhouwer, 2010; Hattie, 2012; 
Hattie & Timperly, 2007). We hebben daarom 
een onderzoek uitgevoerd waarbij we een aantal 
kinderoefentherapeuten  
hebben getraind in het geven van positieve,  
(taak)specifieke progressie feedback (Noordstar, 
Van der Net, Voerman, et al., 2016). Daarnaast 
was er een controlegroep van kinderoefenthera-
peuten die hier niet in getraind werd. Kinderen 
met motorische problemen werden of behandeld 
door kinderoefentherapeuten die wel getraind 
waren, of door kinderoefentherapeuten die niet 
getraind waren. Alle kinderen werden getest op 
hun motorisch functioneren, sportief zelfbeeld 
en fysieke activiteit voor de therapie (T0), na 12 
behandelingen (T1) en nogmaals na 3 maanden 
van geen therapie (T2). We vonden aan het einde 
van de studie geen verschillen tussen de groep 
kinderen die behandeld was door de getrainde 
kinderoefentherapeuten en de groep kinderen die 
behandeld was door de ongetrainde kinderoefen-
therapeuten. Wel ging meer dan de helft van alle 
kinderen vooruit in hun motorisch functioneren. 
Kinderen met een laag sportief zelfbeeld hadden 
een normaal sportief zelfbeeld na 12 behandelin-
gen. Deze vooruitgang bleef bij vrijwel alle kinde-
ren behouden na 3 maanden van geen therapie. 
Fysieke activiteit bleef gelijk na 12 behandelingen 
en na 3 maanden van geen therapie. Wel gingen 
kinderen minder zittende en liggende activiteiten 
(sedentair gedrag) uitvoeren. Wij denken dat kin-
deroefentherapeuten al tijdens de opleiding leren 
om op een goede manier feedback te geven. 
Hierdoor waren de verschillen tussen de getrainde 
en ongetrainde kinderoefentherapeuten mogelijk 

te klein om een verschil in effect waar te nemen 
(Noordstar, Van der Net, Voerman, et al., 2016).  

Terug naar Sem (3)
Aan het einde van de behandelreeks, wanneer 
alle behandeldoelen behaald zijn, is Sem een 
andere persoon geworden. Hij oogt gelukkig, 
geeft mij een stevige handdruk en ziet er zelf-
verzekerd uit. Hij heeft ook erg veel ideeën voor 
onze laatste behandeling. Ook heb ik onlangs 
de MABC-2 weer afgenomen. Sem scoort nu 
een percentielscore van 50, alle domeinen zijn 
voldoende. Maar veel belangrijker: zijn moto-
risch zelfbeeld is flink verbeterd. Wanneer ik aan 
hem vraag of er nog dingen zijn waar hij hulp 
bij nodig heeft zegt hij: “Nee, ik kan het nu zelf, 
ik ben niet langer bang om iets te proberen”. 

Moeder is ook erg blij. Sem speelt weer buiten 
met de kinderen uit de buurt. Moeder heeft ook 
het advies overgenomen om meer met het gezin 
naar buiten te gaan. Zo gaan ze nu regelmatig 
naar het park, de speeltuin of het bos. Op school 
speelt Sem met de andere kinderen tijdens de 
pauze en het gaat erg goed tijdens de gymles.  

Praktische adviezen voor de  
kinderoefentherapeut
1.  Wees je bewust van de grote individuele ver-

schillen in motorisch zelfbeeld tussen kinderen 
met een motorische hulpvraag.

2.  Inventariseer het motorisch zelfbeeld (en de 
motorische zelfwaardering) van kinderen met 
een motorische hulpvraag en stimuleer dit tij-
dens de behandeling indien negatief (Let op: 
het verbeteren van het motorisch zelfbeeld is 
geen doel op zich).

3.  Stimuleer naast het motorisch functioneren 
en het motorisch zelfbeeld ook de fysieke 
activiteit van kinderen met een motorische 
hulpvraag. Veel kinderen met een motori-
sche hulpvraag zijn minder fysiek actief dan 
normaal ontwikkelde kinderen.

4.  Geef positieve, (taak)specifieke feedback, 
progressie feedback aan het kind tijdens de 
behandeling.

5.  Neem het kind bewust mee in de vooruitgang 
die het boekt door bijvoorbeeld na iedere vier 
behandelingen opnieuw een VAS in te vullen 
waarin wordt gevraagd hoe goed het zichzelf 
vindt in de (probleem)activiteit. Laat verande-
ringen op de VAS ook aan het kind zien!

Dank gaat uit naar Detti Steeman voor de 
inhoudelijke feedback op een eerdere versie van 
het artikel.  

Motorisch zelfbeeld
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Het project wordt gesubsidieerd door het Na-
tionaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek 
(SIA), vanuit het Raak-publiek programma. Deze 
regeling bevordert de samenwerking tussen ho-
gescholen en het beroepenveld van hbo-profes-
sionals die werkzaam zijn in de publieke sector. 
De samenwerking is gericht op kennisontwik-
keling en -toepassing. Oefentherapeuten en 
fysiotherapeuten die werken met kinderen met 
astma zullen nauw bij het onderzoek betrokken 
worden. Dit artikel is tevens een oproep aan 
oefentherapeuten die geïnteresseerd zijn om 
aan dit onderzoek mee te werken.

Aanleiding van het SIMBA project
Bewegen is goed voor iedereen. Voor de 
grootste groep kinderen met astma is bewe-
gen essentieel voor de conditie van de longen. 

Bewegen versterkt de ademhalingsspieren 
waardoor kinderen fitter worden. In meerdere 
onderzoeken is aangetoond dat kinderen met 
astma 50% minder bewegen dan hun ge-
zonde leeftijdsgenootjes. Ze vinden bewegen - 
zoals sporten, fietsen en zwemmen - door hun 
ziekte niet leuk en vermijden het meedoen 
met bewegen in de speelpauzes op school of 
tijdens de gym (Williams et al., 2008; Kitsantas 
et al. 2000; Van Veldhoven et al., 2001; Lucas 
et al., 2005; van der Giessen et al., 2005). 
Als gevolg van de lage hoeveelheid fysieke 
activiteit hebben kinderen met astma een ver-
minderde conditie, verminderde spierkracht en 
vaker overgewicht in vergelijking met gezonde 
kinderen. Dit heeft negatieve gevolgen voor 
hun algehele gezondheid en ontwikkeling 
(Wanrooij et al., 2014). 

Oefentherapeuten en fysiotherapeuten (kin-
dertherapeuten) die met kinderen met astma 
werken begeleiden deze kinderen wekelijks 
om onder andere:

1.  hun fysieke fitheid te vergroten
2.  ze te leren omgaan met de aandoening 

astma 
3.  ze aan te leren efficiënt adem te halen 

tijdens bewegen
 
Of deze behandelingen ook positieve effecten 
op de lange termijn hebben, is nog onvoldoende 
onderzocht. Er is nog weinig inzicht in de facto-
ren van beweeggedrag van kinderen met astma 
die van invloed zijn op het volhouden van dage-
lijkse fysieke activiteit. Therapeuten zijn op zoek 
naar manieren om het plezier in bewegen bij 
kinderen te faciliteren en hun dagelijkse fysieke 
activiteit te stimuleren zodat kinderen bewegen 
weer leuk vinden en het een gewoonte wordt. 
Zij vragen zich af hoe zij de behandeling beter 
kunnen laten aansluiten bij het kind en hoe zij 
het kind na afloop van die fysieke behandelin-
gen in de thuissituatie kunnen blijven monitoren, 
begeleiden en stimuleren. Doel daarbij is terugval 
te voorkomen en duurzaam gezond beweegge-
drag te bevorderen. 

Kindertherapeuten 
stimuleren kinderen (8-12 jr.)   

         met astma tot meer beweging

Vanuit het lectoraat oefentherapie van de Faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam 

werd 1 april 2017 gestart met een tweejarig onderzoeksproject, dat als doel heeft om een 

beweeggame te ontwikkelen waarmee oefen- en fysiotherapeuten kinderen van 8-12 jaar met milde 

tot ernstige astma stimuleren tot meer beweging: het SIMBA project. Simba staat metaforisch voor 

het kind met astma dat belemmerende factoren ervaart om dagelijks fysiek actief te zijn en plezier 

te hebben in bewegen, maar die wel graag zou willen. In de film “The Lion King” staat SIMBA 

voor het kleine welpje dat allerlei drempels tegenkomt in zijn leven en tegelijkertijd plezier wil 

hebben. Door alle uitdagingen, maar ook door steun van zijn omgeving groeit hij uit tot een ware 

Leeuwenkoning met een eigen koninkrijk. Wanneer het kind op een speelse manier wordt uitgedaagd 

om in het dagelijks leven fysiek actief te zijn en hier ook plezier en zelfvertrouwen in krijgt, kan het 

uiteindelijk uitgroeien tot een zelfstandig individu. In dit project wordt samen met kinderen, ouders 

en kindertherapeuten geïnventariseerd wat kinderen belemmert om te gaan bewegen, maar wordt 

ook achterhaald wat bevordert dat ze plezier hebben. Vanuit die inzichten zal er een beweeggame 

ontwikkeld worden met als doel vergroten van plezier in dagelijks (meer) bewegen.

Auteur: 
Dr. Annieck Timmerman

Dr. Annieck Timmerman is senior onderzoeker van het 
lectoraat oefentherapie en docent aan de Faculteit  
gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Ze is  
projectleider van het tweejarig onderzoeksproject SIMBA.
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In de huidige beweegprogramma’s wordt nog weinig tot geen gebruik gemaakt van 
digitale hulpmiddelen (eHealth), zoals apps, smartwatches en beweeggames. Met de 
kennis dat digitale hulpmiddelen potentieel kansrijk zijn vanwege de aansluiting bij de 
huidige belevingswereld van het kind (IeneMiene Media, mediawijzer.net, 2016) en de 
mogelijkheid van feedbackloops naar de therapeut, richt het SIMBA project zich op de 
ontwikkeling van een beweeggame. Een eHealth interventie kan kinderen spelenderwijs 
stimuleren om te bewegen. Kindertherapeuten kunnen het kind via een app compli-
menteren of juist aanmoedigen om naar een volgend “level” te gaan. Daarnaast kunnen 
leeftijdsgenootjes elkaar ook “ontmoeten en uitdagen” binnen de eHealth en games 
(Granic et al., 2014). Voor kinderen met astma zijn er nog geen effectieve beweeggames 
die het dagelijks fysiek actief zijn en plezier in bewegen op de lange termijn vergroten. 
Daarnaast weten kindertherapeuten onvoldoende hoe ze eHealth interventies op een 
goede manier moeten inzetten in een behandel- of beweegprogramma. 

Ontwikkeling beweeggame
In het SIMBA-project zal samen met kinderthe-
rapeuten, ouders en kinderen een beweegga-
me worden ontwikkeld en onderzocht, gericht 
op het veranderen van het beweeggedrag 
van kinderen met astma op lange termijn. De 
beweeggame zal ingezet worden tijdens de 
oefen- en fysiotherapeutische behandeling en 
stimuleert kinderen met astma spelenderwijs 
om dagelijks te bewegen en hier plezier in te 
krijgen waardoor het een gewoonte wordt.

Beweeggedrag bevorderen
Het onderzoek zal aan de hand van gesprekken 
met kinderen, ouders en zorgverleners achter-
halen welke belemmerende en bevorderende 
factoren van beweeggedrag een rol spelen bij 
het fysiek actief zijn van kinderen met astma. 
Kindertherapeuten kunnen deze nieuwe kennis 
inzetten in hun oefen- en beweegprogramma’s 
in combinatie met de ontwikkelde beweeg-
game. Kinderen kunnen de beweeggame thuis 
gebruiken om dagelijks meer fysiek actief te 
zijn. Het effect van het gebruik van de beweeg-
game op dagelijkse fysieke activiteit en plezier 

in bewegen zal aan het eind van dit project 
worden geëvalueerd in een pilot. 

Resultaat SIMBA project
Het resultaat van het project is een handreiking 
voor het stimuleren van duurzaam meer bewe-
gen van kinderen met astma, bestaande uit:
a)  een beschrijving van beweeggedrag van 

kinderen met astma: belemmerende en 
bevorderende factoren en aanknopingspun-
ten voor positieve beïnvloeding (deze kennis 
is transfereerbaar: iedere kindertherapeut 
in Nederland kan met die informatie zelf de 
eigen behandeling innoveren)

b)  een beweeggame voor behandeling en be-
geleiding van kinderen met astma (inclusief 
app en handleiding)

c)  beschreven ervaringen van deelnemende 
professionals en kinderen (do’s en don’ts) 

d)  een pilotstudie die de beweeggame 
evalueert op effect in het dagelijks fysiek 
functioneren en plezier in bewegen. 

Partners
Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit ken-

niscentrum ACHIEVE in samenwerking met 
kenniscentrum Digitale Media en Creatieve 
Industrie en kenniscentrum Bewegen, Sport en 
Voeding van de Hogeschool van Amsterdam 
en de volgende externe partners: 
1. Stichting Fitkids
2.  Merem, Behandelcentrum Heideheuvel
3. Oefentherapie Cesar Kinderkliniek Almere
4. AMC
5.  VUmc - Sociale Geneeskunde, sectie Jeugd 

en Gezondheid
6. Ter Gooi Ziekenhuis, kinderlongpolikliniek
7. Longfonds

Deelnemen aan dit project?
Heb je ervaring in het werken met kinderen 
met astma en ben je als oefentherapeut of 
kinderoefentherapeut geïnteresseerd om deel te 
nemen aan dit onderzoeksproject SIMBA? Neem 
dan contact op met Annieck Timmerman, de 
projectleider van dit onderzoek. Als deelnemende 
oefentherapeut in het onderzoek kun je 10 pun-
ten voor het Kwaliteitsregister aanvragen.  

Contactgegevens: 
Dr. Annieck Timmerman, senior onderzoeker 
lectoraat oefentherapie, Faculteit gezondheid, 
Kenniscentrum ACHIEVE, Hogeschool van Am-
sterdam.
a.x.c.timmerman@hva.nl.

Voor de grootste groep 
kinderen met astma is be-
wegen essentieel voor de 

conditie van de longen
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Kennis overdragen zit verankerd in ons beroep. 
Of dit nu binnen of buiten Nederland is, in de 
praktijk bij een cliënt, bij een stagiaire of bij/
met collega’s: we willen elkaar helpen en de 
beste zorg leveren. Ook hier in Vietnam wil 
ik dat bereiken en is het mijn doel om samen 
met de therapeuten de kwaliteit van de zorg te 
verbeteren, zodat cliënten effectiever worden 
behandeld. De zorg die nu geleverd wordt is in 
mijn ogen beperkt, zowel in de diagnostische 
als in de interventiefase en gaat niet mee met 
de ontwikkelingen van de laatste jaren. Om de 
zorg te verbeteren wil ik de organisatie en de 
therapeuten kennis laten maken met oefen-
therapie (Mensendieck) en ons beroep waar 
mogelijk toepassen. Daarnaast wil ik de thera-
peuten inzicht geven in de laatste wetenschap-
pelijke ontwikkelingen betreffende de cliënten 
doelgroep en de behandelmogelijkheden. 

De therapeuten waar ik de komende tijd mee 
zal samenwerken zijn fysiotherapeuten, die 
werken op de kinderafdeling van het revalida-
tieziekenhuis. Het revalidatieziekenhuis is een 
overheidsinstelling en heeft in totaal 6 verschil-
lende afdelingen. De kinderafdeling wordt ook 
wel Peace Village genoemd en het is mogelijk 
om hier met het ‘gezin’ te wonen. De cliënten 
die hier verblijven wonen vaak buiten de stad 
en komen hier omdat het voor hen niet mo-

gelijk is om elke dag heen en weer te rijden. 
Op de kinderafdeling heeft de meerderheid 
van de cliënten een vorm van Cerebrale Parese 
(CP). Daarnaast zien we regelmatig cliënten 
met een ontwikkelachterstand of met een 
vorm van Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Werken in Vietnam is leerzaam en enorm 
uitdagend! Uitdagend omdat het niet vanzelf-
sprekend is oefentherapie te kunnen uitvoeren. 
Je hebt namelijk te maken met grote verschillen 
waaronder de organisatie- en behandelstruc-
tuur, de taal, cultuur en de mentaliteit.
Taal ervaar ik momenteel als het grootste pro-
bleem waardoor ik in de communicatie wordt 
beperkt. Communiceren met mijn manager 
gebeurt nu nauwelijks en als dat wel lukt, gaat 
dit via een derde persoon (de enige persoon 
binnen het revalidatieziekenhuis die Engels 
spreekt). Ook het contact met collega’s of 
met cliënten is moeilijk en gebruik maken van 
google translate is niet altijd succesvol. Ik zal en 
moet dus de Vietnamese taal leren spreken wil 
ik als professional kunnen communiceren met 
collega’s en cliënten om oefentherapie op een 
verantwoordelijke wijze te kunnen uitvoeren. 
Want ook al ben ik geen kinderoefentherapeut, 
als oefentherapeut Mensendieck kan ik wel de-
gelijk iets betekenen voor deze cliënten en voor 
het revalidatieziekenhuis. You have to think out 

of the box! Oefentherapie is niet alleen behan-
delen……. het is veel meer dan dat! 
Werken in het buitenland zorgt ervoor dat 
je - weer - breder leert kijken naar de zorg en 
inzicht ontwikkelt in het ontdekken van mo-
gelijkheden om de zorg te verbeteren! Want 
in veel landen is de zorg nog lang niet zo ver 
ontwikkeld als in Nederland, waardoor er veel 
kansen zijn voor ons.

Ben je benieuwd hoe ik als oefentherapeut 
iets kan en wil betekenen in bovenstaande 
setting? In de komende edities van ons vak-
blad zal ik, in blogvorm, mijn ervaringen als 
oefentherapeut werkzaam in een revalidatie-
ziekenhuis op de kinderafdeling Peace Village 
in Vietnam beschrijven.  

Waarom werken in het buitenland?
Vietnam!

Met ons beroep is het mogelijk om overal op de wereld te werken. 

Het is niet altijd makkelijk, maar het is geweldig! Geweldig omdat je 

wordt uitgedaagd in het ontdekken en ontwikkelen van kansen en 

het overwinnen van obstakels. Daarnaast is het ontzettend mooi dat 

je van betekenis kunt zijn en je kennis ontwikkelt en achterlaat, waar 

degenen waar je mee samenwerkt zelfstandig mee verder kunnen.

Auteur: Saskia van den Bulk
Oefentherapeut Mensendieck 
en Coördinator in Sport & 
Bewegingsagogie. Werkzaam 
in Vietnam.
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Wat is mindfulness?
Historie
Mindfulnesstraining werd in de jaren zeventig geïntroduceerd in de ge-
zondheidszorg door Jon Kabat-Zinn, professor in de medische microbiolo-
gie. Deze 8-weekse Mindfulness Based Stress Reduction training (MBSR) 
richtte zich destijds vooral op het cultiveren van effectieve coping-strate-
gieën in het omgaan met ziekte en chronische klachten.
In de jaren negentig werd het curriculum van de MBSR aangepast voor 
mensen met recidiverende depressies door de psychiaters Williams, Segal 
en Teasdale, waarbij elementen uit de cognitieve gedragstherapie werden 
ingevoegd. Deze 8-weekse training wordt de Mindfulness Based Cognitive 
Therapy (MBCT) genoemd. Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond, dat 
deze training even effectief is om depressieklachten te voorkomen of te 
verminderen bij recidiverende depressies, als antidepressiva1.

Betekenis van het woord mindfulness
Het Engelse woord mindfulness zou vertaald kunnen worden met op-
merkzaamheid, aandachtigheid of tegenwoordigheid van geest. Het is 
echter belangrijk te realiseren dat woorden die mindfulness beschrijven 
zijn als ‘vingers die de maan aanwijzen’, maar niet de maan zelf zijn. Zeker 
in een tijd waarin we het woord ‘mindfulness’ in allerlei contexten tegen-
komen, is het van belang om de term helder te omschrijven.
Jon Kabat-Zinn beschrijft mindfulness als: ‘a process of bringing atten-
tion and awareness to one’s experiences in the present moment, 
with an attitude of openness, curiosity and acceptance’3.

Later zal hij daaraan toevoegen:‘mindfulness is the awareness that 
arises from paying attention…’
Enerzijds is er mindful bewust-zijn, wat niet een activiteit is, maar een 
resultante van het geven van open, niet oordelende vriendelijke aan-
dacht aan de ervaringen van het huidige moment. Mindful bewust-zijn is 
bewustzijn dat zich alleen kan voordoen in relatie tot ervaringen; in relatie 
tot het leven. Anderzijds is er mindfulnesstraining: het proces om tot 
‘mindful bewust-zijn’ te komen. 
Met het trainen van mindfulness wordt in dit essay bedoeld: Het culti-
veren van het vermogen om aandacht te geven aan het huidige moment 
met al zijn ervaringen op een speciale manier: in het huidige moment 
zelf, open en onderzoekend met vriendelijke interesse en zonder direct te 
oordelen over de ervaringen.

Mindfulness-based Programs
Er is veel in beweging in het landschap van mindfulness; zo worden er 
steeds meer specifieke, op mindfulness gebaseerde programma’s ontwik-
keld: mindfulness-based programs (MBP’s). Deze ontwikkeling loopt 
synchroon met de exponentiële groei van het aantal wetenschappelijke 
onderzoeken naar mindfulnesstraining (fig. 1).

Mindfulnesstraining wordt in toenemende mate ingezet in programma’s 
binnen de gezondheidszorg, binnen het onderwijs, in organisatie & arbeid 
en binnen justitie4. Recent schreven Crane et al. een artikel waarin zij ex-
ploreerden wat in de basis terug te vinden moet zijn om een programma 
een Mindfulness-based Program (MBP) te noemen. Zij kwamen tot de 
volgende definitie:
“MBPs: are informed by theories and practices that draw from a con-
fluence of contemplative traditions, science, and the major disciplines 
of medicine, psychology and education; underpinned by a model of 
human experience which addresses the causes of human distress and 
the pathways to relieving it; develop a new relationship with experience 

Mindfulness-based programs (MBP’s) leveren in 

toenemende mate een bijdrage in verschillende 

domeinen van de maatschappij: arbeid & organisatie, 

justitie, educatie en ook in de zorg. In dit essay zal 

ingegaan worden op de achtergrond en de betekenis 

van mindfulness en op enkele werkingsmechanismen. 

Ook zal gereflecteerd worden op hoe mindfulness zich 

verhoudt tot het werkveld van oefentherapeuten. 

Met andere woorden: is mindfulness gewoon 

een nieuw instrument voor oefentherapeuten óf 

draagt mindfulness bij aan de ontwikkeling van 

oefentherapeuten?

Auteur: Barbara 
Doeleman-van Veldhoven.

Essay 

Barbara is opgeleid als oefentherapeut Cesar en als Mindfulnesstrainer cat. 1 VMBN. Zij 
was tot een jaar geleden directeur van een multidisciplinair gezondheidscentrum. Vanuit 
haar huidige organisatie BFC Mindfulness & Compassie | Be Free and Connected  
zet zij zich verder in voor integratie van mindfulness & compassie in Zorg, Organisatie & 
Individu. Zij maakt deel uit van het bestuur van de landelijke mindfulnessvereniging de 
VMBN en is als docent mindfulness verbonden aan de Academie voor Medisch Specia-
listen, Netwerk Chronische Pijn en de VVAA. Ook geeft zij geaccrediteerde bijscholin-
gen voor zorgprofessionals op het gebied van de integratie van mindfulness binnen de 
(oefen)therapeutische praktijk: www.bfcmind.nl. 

mindfulness
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characterized by present moment focus, decentering and an approach 
orientation; catalyze the development of qualities such as joy, compassion, 
wisdom, equanimity and greater attentional, emotional and behavioral 
self-regulation, and engage participants in a sustained intensive training in 
mindfulness meditation practice, in an experiential inquiry-based learning 
process and in exercises to develop understanding.”
Uit: What defines mindfulness-based programs? The warp and 
weft |R. S. Crane*, J. Brewer, C. Feldman, J. Kabat-Zinn, S. Santo-
relli, J. M. G. Williamsand W. Kuyken (Psychological Medicine, Page 
1 of 10. © Cambridge University Press 2016)

In dit zelfde artikel wordt beschreven dat een basisvoorwaarde is dat 
MBP’s worden aangereikt door speciaal daartoe opgeleide MBP-trainers. 
Het geven van MBP-trainingen is een apart vak, dat dient te worden uitge-
oefend door speciaal daarvoor opgeleide professionals. 
Een MBP is een geprotocolleerde (groeps)training en vindt zijn basis in 
kennis en kunde vanuit de geneeskunde, de psychologie en uit contem-
platieve tradities. 

De trainingssessies zijn opgebouwd rondom thema’s van mindfulness, zo-
als: doorbreken van automatische patronen, van doen naar zijn, erbij blij-
ven, aanvaarding en zelfzorg. Bij de formele oefeningen (zoals meditatie) 
staat de beoefening van vaardigheden centraal, bij informele oefeningen 
staat de integratie van mindfulness in het dagelijks leven centraal: aan-
dachtig handelen en gewaar zijn tijdens dagelijkse activiteiten. De reflectie 
(inquiry) op ervaringen - die tijdens het oefenen zijn opgedaan - heeft een 
heel belangrijke plaats in het bewustwordings- en leerproces. Dit proces 
wordt gefaciliteerd door de trainer. Deelnemers krijgen een werkboek mee 
naar huis en audiobestanden om dagelijks thuis te oefenen. Om mindful-
nessvaardigheden te trainen is - net als het trainen van andere vaardighe-
den -  het maken van kilometers het allerbelangrijkst gebleken.

Enkele werkingsmechanismen die ten grondslag lig-
gen aan het positieve effect van mindfulnesstraining 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt keer op keer dat het trainen van 
mindfulness bijdraagt aan kwaliteit van leven, stressweerbaarheid en 
balans. Het verstevigt veerkracht; zowel in het omgaan met kleine, als in 
het omgaan met grote uitdagingen van het leven. 

Enkele mechanismen die bijdragen aan dit effect zijn toe te  
schrijven aan:
1. Opmerkzaam zijn: met mindfulness train je het vermogen interne en 
externe ervaringen te observeren zonder er meteen een oordeel aan te 
verbinden en zonder meteen te reageren. Dit maakt dat je meer openheid 
en interesse ontwikkelt om daadwerkelijk te onderzoeken wat er gaande 
is; buiten én binnen jezelf. Dit schept ruimte om een bewuste respons te 
geven in plaats van te vervallen in automatische reacties. 

2. Aandachtig handelen: met mindfulness train je het vermogen om 
met je aandacht te blijven bij wat je aan het doen bent. Met name uit het 
onderzoek van Killingsworth et al.5 blijkt er een sterke correlatie te bestaan 
tussen ‘ervaren geluk’ en ‘met je aandacht bij het huidige moment zijn’. 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat mensen ruim 47% van de tijd niet 
met hun aandacht aanwezig zijn bij hun activiteit van het moment, dus 
‘lost in thought’ te zijn. Alhoewel mindfulness geen ontspanningstechniek 

is, leidt het trainen van aandachtig handelen wel tot meer ontspanning. 
Dit is ondersteunend in het omgaan met uitdagingen van het leven, zoals 
het leven met stressfactoren, leven met een chronische aandoening of 
leven met chronische pijn.

3. Acceptatie: Het ongecensureerd toelaten van persoonlijke ervaringen 
is spannend. Iedereen heeft gedurende het leven geleerd dat bepaalde 
ervaringen ongewenste gevoelens of gedachten kunnen oproepen en dat 
willen we niet. Hiervoor hebben we een heel repertoire aan mechanis-
men ontwikkeld en we leven in de aanname dat we onszelf zo kun-
nen beschermen tegen de moeilijke dingen in ons leven. Veel van onze 
energie wordt ingezet om moeilijkheden te ontkennen of ze proberen te 
vermijden. Maar juist door te accepteren wat (er) is en aandacht aan die 
moeilijkheden te schenken, ontstaat ruimte, rust en afstand waardoor je 
vrijer en creatiever aan een oplossing kunt werken. Met mindfulness train 
je dit vermogen. Dit geeft enerzijds innerlijke rust, anderzijds geeft het 
meer inzicht in de ware aard van wat er speelt, zodat je dié respons kunt 
geven die het meest heilzaam en ondersteunend is. Acceptatie draagt zo 
bij aan herstel en balans. Met mindfulness oefen je te aanvaarden wat je 
niet kunt veranderen. 

4. Open interesse: Misschien wel het moeilijkste onderdeel van mindful-
ness; niet meteen hoeven oordelen, zodat er ruimte blijft om te verkennen 
wat je ervaart met open interesse. Onbewust komen oordelen in een frac-

Figuur 1. Mindfulness Journal Publications by Year, 1980-2015

American Mindfulness Research Association, 2016
www.goAMRA.org

Figuur 2. Mindfulness Journal Publications by Year, 1980-2015

Figuur 2 (gebaseerd op slide van Rob Brandsma CvM)

Mindfulness; een nieuwe techniek vóór oefentherapeuten óf: 
Mindfulness: transformatie van oefentherapeuten?
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tie van een seconde in ons op, zowel over indrukken van buitenaf als over 
interne ervaringen: over wat we denken en voelen. Wanneer je niet door 
hebt dat je oordeelt, zit je vast. Waar je bijvoorbeeld zegt: ‘ik ben nou 
eenmaal zo’, is geen enkele ruimte meer voor exploratie en verandering; 
nieuwsgierigheid stopt en de neiging tot automatisch gedrag versterkt.

Met mindfulness train je allereerst het vermogen om op te merken dat 
oordelen vanzelf opkomen maar dat ze niet de waarheid representeren. 
Dit schept rust en ruimte om ervaringen met open interesse te kunnen 
verkennen en te onderzoeken wat de natuur van de ervaring is. Zo heb-
ben mensen met chronische pijnklachten vaak onbewust een aanname 
ontwikkeld over dat de pijn er altijd is en hoe deze pijn voelt. Als gevraagd 
wordt om met vriendelijke aandacht naar de pijn toe te gaan en deze te 
onderzoeken, komt vaak verwondering op over dat de pijn heel anders 
is dan gedacht, of dat deze zelfs (tijdelijk) niet aanwezig is. Mindfulness 
wordt ook wel vergeleken met een medisch instrument waarmee in een 
wond gegaan kan worden zodat gekeken kan worden wat de wond no-
dig heeft. Wanneer we naar onze eigen pijn (verdriet, stress, teleurstelling) 
toe kunnen bewegen en deze met ware interesse kunnen onderzoeken, 
weten we ook beter wat er nodig is om pijn te verzachten. 
Met mindfulnesstraining oefen je ware, open, vriendelijke interesse, wat 
ook wel ‘the beginners mind’ wordt genoemd. Ware, open, vriendelijke 
interesse als startpunt van transformatie of groei. Maar ook: ware, open, 
vriendelijke interesse als startpunt van goede zorgverlening. 

5. Mentale flexibiliteit- stressveerkracht:  negatieve gedachtes gaan 
meestal gepaard met negatieve gevoelens. Met mindfulness oefen je 
om naar je gedachtes te kijken als fenomenen die vanzelf opkomen en 
vanzelf weer weggaan, waardoor ze minder grip op je krijgen. In andere 
woorden: je metacognitie wordt getraind, wat maakt dat je je minder 
identificeert met je gedachten6. Je raakt minder verstrikt in verhalen 
en aannames over jezelf, over situaties, over anderen, maar ook over 
bijvoorbeeld lichamelijke klachten. Als je dit plaatst in het perspectief dat 
negatief denken over ervaren pijnklachten (catastroferen) een heel sterke 
factor is bij het voorspellen of acute pijnklachten over gaan in chronische 
pijnklachten7, begrijp je dat mindfulnesstraining ook hier een rol kan 
spelen. 

Meditatietraining is vast onderdeel van mindfulnesstraining. Onderzoek 
met MRI laat zien dat patronen van activiteit in de hersenen veranderen 
wanneer mensen mediteren. Zo ziet men onder andere dat er een left 
shift plaatsvindt in de prefrontale cortex, dat er meer regulatie plaatsvindt 
van de amygdala vanuit de prefrontale cortex8 en dat er ontkoppeling 
plaatsvindt tussen de sensorische netwerken en de cognitief-evaluerende 
netwerken9. Eenvoudig gezegd: mindfulnessmeditatie zorgt dat je minder 
beren op de weg gaat zien, dat het gevaarsysteem en het pijnsysteem 
worden geïnhibeerd en dat je minder vast komt te zitten in allerlei ver-
halen en aannames rondom stresservaringen (zoals rondom lichamelijke 
klachten). Dit draagt bij aan stressveerkracht en vermindert de neiging tot 
piekeren en tot het ontwikkelen van depressieklachten. 

Mindfulness in de zorg
Vanuit verschillende perspectieven is het ontwikkelen van mindful bewust-
zijn en mindfulnesstraining interessant voor het domein van de gezond-
heidszorg, dus ook voor het domein van oefentherapeuten.

1. Mindfulness voor zorgprofessionals
Het percentage van zorgprofessionals met klachten van burn-out is enorm 
hoog. Dit geldt voor bijna alle gelederen binnen de zorg, maar zeker voor 
huisartsen, medisch specialisten, AIOS, verpleegkundigen én fysio- en 
oefentherapeuten. Voor zover mij bekend is er nooit specifiek onderzoek 
gedaan naar burn-out bij oefentherapeuten, maar het is aannemelijk dat 
de cijfers redelijk overeen zullen komen met die van fysiotherapeuten. 

Een groep van 715 fysiotherapeuten is recent geïnventariseerd door 
arbeidsongeschiktheidsverzekering Movir10. Hieruit kwam naar voren dat 
meer dan een derde van de fysiotherapeuten last heeft van fysieke span-
ningsklachten en dat 62% van de fysiotherapeuten tussen de 35-44 jaar 
kampt met een onrustig gevoel en gepieker en daarmee gepaard gaande 
vermoeidheid. De uitval door stressklachten is ongeveer 20%. 
Mindfulnesstraining (MBSR) is evidence based bij het voorkomen en 
herstellen van burn-out; ook onder zorgprofessionals11. Het zou interes-
sant zijn te onderzoeken of mindfulnesstraining een vast onderdeel zou 
kunnen worden van de curricula voor zorgprofessionals ter preventie van 
klachten en uitval in de toekomst. 

2. Mindfulness door zorgprofessionals
Hoewel mindfulnesstrainer (net als oefentherapeut) geen beschermde titel 
is, bestaat er inmiddels internationaal consensus dat het aanbieden en be-
geleiden van Mindfulness-based Programs als de MBSR of de MBCT een 
apart vak is, waartoe je een intensieve scholing dient te volgen, en ook 
dat zelfbeoefening van mindfulness-meditatie de basis vormt. Mindful-
nesstrainer is dus een ander beroep dan bijvoorbeeld oefentherapeut.
Er dient dan ook onderscheid gemaakt te worden tussen drie vormen 
waarin mindfulness door zorgprofessionals kan worden ingezet, naast dat 
een zorgprofessional zich ook kan ontwikkelen als mindfulnesstrainer.

1. Zorgprofessional die mindfulnesstrainingen geeft
Er ontwikkelen zich steeds meer nascholingsprogramma’s waarin fysiothe-
rapeuten / oefentherapeuten worden opgeleid tot het geven van mind-
fulnesstrainingen. Het accent ligt bij deze nascholingen in het algemeen 
op het vergroten van interventiemogelijkheden binnen het reeds beklede 

Figuur 3. Systemen in de hersenen die beïnvloed worden door mindfulnesstraining

Essay 
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vakgebied en het geven van groepstrainingen vanuit dit paradigma. Duur 
en intensiviteit van de curricula alsook de achtergrond van de opleiders is 
zeer divers, wat maakt dat ook het gebruikte discours zeer uitéén loopt.

2. Zorgprofessional die mindfulnessoefeningen aanbiedt
Het is mogelijk aspecten uit de MBP’s te isoleren en aan te bieden als losse 
oefeningen in een interventie van bijvoorbeeld maatschappelijk werk, 
geestelijk verzorger, psycholoog, ergotherapeut en fysio- of oefenthera-
peut. Dit ter ondersteuning van het behalen van doelen van de interven-
tie. Deze oefeningen kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld positieve coping, 
aanvaarding en ontspanning. Van belang is dat de zorgprofessional die 
deze oefeningen aanreikt, zelf op de hoogte is van de basisbeginselen en 
grondregels van mindfulness om mensen hier adequaat in te begeleiden. 
Er wordt hier niet gesproken van mindfulnesstraining. 

3. Mindful zorgprofessional
“Uit onderzoek blijkt dat onze aanwezigheid als beoefenaar van soma-
tische of geestelijke gezondheidszorg, oftewel de wijze waarop we ons 
weten te verbinden met degenen voor wie we zorg dragen, een van de 
meest cruciale factoren is die mensen helpt in de manier waarop ze gene-
zen en positief op onze therapeutische inspanningen reageren. Ongeacht 
de aard van de gehanteerde individuele benadering of klinische techniek, 
blijkt de therapeutische relatie in een scala aan studies over psychothe-
rapie een van de krachtigste determinanten van positieve uitkomsten te 
zijn” (Norcros, Beutler en Levant, 2005)”12. 
Niet zozeer de interventie zelf, maar de attitude en de aanwezigheid van 
de zorgprofessional zijn het meest bepalend voor het resultaat van bijna 
elke interventie. Deze stelling wordt steeds breder gedragen door we-
tenschappelijk onderzoek. Uit een dubbelblind onderzoek van Grepmair 
et al.13 onder cliënten van psychotherapeuten, kwam bijvoorbeeld naar 
voren dat bij psychotherapeuten die een mindfulnesstraining hadden 
gevolgd, cliënten (!) een significante grotere afname rapporteerden 
van: somatisatie, onzekerheid in sociale contacten en angst dan bij de 
psychotherapeuten van de controlegroep. Andere onderzoeken (Krasner14, 
Fortney15, Beach16) onder medisch specialisten en huisartsen laten zien, dat 
mindfulnesstraining door de medisch specialist of huisarts leidt tot meer 
tevredenheid van hun patiënten over de communicatie en de bejegening, 
meer therapietrouw en betere resultaten van hun interventie. 

Naast dat een zorgprofessional die meer mindful is betere zorg kan 
leveren aan de ander, blijkt uit de onderzoeken (waaraan ook in de alinea 
hierboven is gerefereerd), dat een mindful zorgprofessional ook beter voor 
zichzelf kan zorgen, meer veerkracht heeft bij stress en plezier behoudt in 
zijn werk.
 
De mindful oefentherapeut
Eén van de grootste uitdagingen voor zorgprofessionals is misschien wel 
het daadwerkelijk overstijgen van het dualistische paradigma van cure en 
care, van doen en zijn, van sturen en coachen. Dat vraagt van dezelfde 
zorgprofessional dat hij of zij zich ontwikkelt als mens. Dit klinkt eenvou-
dig, maar blijkt nog niet zo simpel. Oefentherapeuten worden opgeleid 
voor een zeer praktisch beroep, waarin ook steeds meer het coachende 
aspect een plaats krijgt. Wat steeds meer helder wordt door wetenschap-
pelijk onderzoek is, dat ook oefentherapeuten het grootste deel van 
hun interventie zijn. Het grootste deel van het effect van behandelingen 
wordt immers toegeschreven aan de ervaren relatie tussen zorgverlener 

en zorgvrager. Hoe meer jij jezelf begrijpt en met vriendelijke interesse je 
eigen ervaringen tegemoet kunt treden, hoe meer je de ander begrijpt en 
deze met vriendelijke interesse tegemoet kunt treden. Wanneer jij je als 
mens ontwikkelt, ontwikkel je dus je interventie. Zeker in een vak binnen 
de zorg, waar er zoveel appèl op je mens zijn wordt gedaan, draagt het 
ontwikkelen van mindfulness en compassie via dit mechanisme bij aan de 
kwaliteit van de zorg. De mindful oefentherapeut is de oefentherapeut die 
de vaardigheden van mindfulness integreert in zijn of haar professionele 
attitude en benaderingswijze, waardoor iedere ingezette interventie niet 
zozeer van vorm, maar vooral van inhoud verandert.
De mindful oefentherapeut brengt kwaliteiten van mindfulness in door 
zijn presentie. Hij /zij is aanwezig met open, niet-oordelende interesse 
en vriendelijke aandacht. De mindful oefentherapeut nodigt uit tot het 
verkennen van ervaringen en tot het compassievol benaderen van alle 
ervaringen; bij zichzelf en bij de ander.

Voor de literatuurlijst verwijzen we naar de website ➔ Bekendheid ➔ 
Beweegreden  

Hoe meer jij jezelf begrijpt en met vriendelijke 
interesse je eigen ervaringen tegemoet kunt 

treden, hoe meer je de ander begrijpt en deze met 
vriendelijke interesse tegemoet kunt treden

Ik weet hoe graag ik als oefentherapeut mensen van hun klachten wilde 
afhelpen, hoe graag ik oplossingen wilde bieden en doelen wilde bereiken. 
En dat gebeurde ook regelmatig, maar ook heef regelmatig niet. Zeker bij de 
mensen met chronische klachten, die al een heel traject achter de rug had-
den, voelde ik dat alle hoop nu op mij was gevestigd en dat ik het waar 
moest maken. Ook al wist mijn hoofd dat ik echt niet alles op hoefde en kon 
lossen, mijn hart wilde daar regelmatig niet aan geloven. Ik zette een tandje 
bij, probeerde dit, probeerde dat, deed gewoon nog een beetje meer extra 
mijn best en dan waren daar van die momenten, waarin ik merkte dat ik 
'stopte met werken', dat ik in zekere zin de hoop opgaf en alleen maar aan-
wezig was als mens en merkte dat er in een ontmoeting van 10 minuten 
meer gebeurde dan in alle sessies daarvoor. Ik denk dat alle zorgprofessionafs 
dit soort momenten herkennen. Ik wilde die momenten uitbreiden en merkte 
dat het trainen van mindfulness en (zelf)compassie me daarin ondersteunde. 
Ik ervaarde steeds meer momenten waarin ik helemaal aanwezig was; in 
contact leefde met wat er bij de ander gebeurde, wat er gezien, gehoord, 
erkend wilde worden. Momenten waarin ik tegelijkertijd in contact leefde 
met wat er in mijzelf gebeurde; met wat er gezien, gehoord en erkend wilde 
worden; waar ik van zo nabij kon ervaren welke impulsen in mij opkwamen 
en ik bewust was van 'wat van mij en wat van de ander was'. Momenten 
waar het streven ophield en ruimte ontstond voor iets anders. En als ik eerlijk 
ben vonden de belangrijkste ontwikkelingen naar herstel en balans plaats in 
die momenten: bij de mensen die mij consulteerden en bij mijzelf. 

Barbara 
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Lage rugklachten is een van de meest voorko-
mende pijnlijke aandoeningen waar mensen 
gedurende hun leven last van kunnen krijgen. 
De levensprevalentie van lage rugklachten 
wordt geschat op 84%, waarbij geen onder-
scheid wordt gemaakt in leeftijd. De kans dat 
een persoon minstens één keer in zijn of haar 
leven lage rugklachten krijgt, is aanzienlijk (Vi-
olante, et al., 2015). Symptomen van rugklach-
ten zijn verminderd lichamelijk functioneren en 
pijn bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
en arbeid (Koes & Tulder Van, 2014). Vanuit de 
literatuur worden lage rugklachten gedefinieerd 
als arbeidsgerelateerd wanneer de klachten 
tijdens, of door verrichte arbeid zijn ontstaan 

en hierdoor arbeid (deels) niet meer mogelijk 
is (Kuiper, et al., 2004). Deze definitie is tijdens 
dit onderzoek aangehouden. Voor arbeid is 
de volgende definitie aangehouden: Arbeid is 
doelgericht betekenisvolle diensten leveren voor 
een passende beloning (Kuiper et al., 2011). Dit 
kan betekenen dat een persoon in loondienst 
voor zijn werkgever een taak uitvoert en hier 
salaris voor krijgt, maar ook dat een vrijwilliger 
voor zijn uitgevoerde taken waardering krijgt. 

In tabel 1 zijn de arbeidsgerelateerde risicofac-
toren voor lage rugklachten beschreven. Deze 
risicofactoren dragen bij aan de ontwikkeling 
van lage rugklachten, doordat bepaalde vor-

men van beweging en de intensiteit van fysieke 
belasting oorzaken lijken te zijn van aspecifieke 
lage rugpijn (Chavannes, et al., 2005) en één of 
meer van deze risicofactoren op elke werkplek 
voorkomen (Budorf, et al., 2003).

Arbeidsgerelateerde 
lage rugklachten 
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Wie met arbeidsgerelateerde lage rugklachten een afspraak maakt bij een oefentherapeut, hoopt 

op een behandeling volgens de nieuwste inzichten. Soms blijft het alleen bij die hoop. Het doel van 

richtlijnen is daar verbetering in te brengen. Beschikbare kennis over onderzoeken en effectiviteit van 

behandelingen kunnen in een richtlijn en via (bij-)scholing gebundeld worden om de behandeling 

van de oefentherapeut te verbeteren. Er is echter geen inzicht in de specifieke behandelmethode bij 

deze patiëntengroep door de oefentherapeut. Daarnaast is het niet bekend hoe de oefentherapeut 

ondersteund kan en wil worden met betrekking tot de arbeidsgerelateerde lage rugklachten.

Tabel 1: Arbeidsgerelateerde risicofactoren

Het handmatig verplaatsen van een last (duwen, tillen, dragen 
en trekken)

Veelvuldig buigen en draaien van de romp

Zwaar fysiek belastend werk

Langdurig werken in een statische houding

Repeterende bewegingen 

Blootstelling aan lichaamstrilling (bijvoorbeeld via 
chauffeursstoel)
(uit Budorf, et al., 2003)
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Als gevolg van zowel de hoge prevalentie van 
lage rugklachten, en de hoge prevalentie van 
de arbeidsgerelateerde risicofactoren, wordt 
ingeschat dat lage rugklachten de meest 
voorkomende beroepsziekte/aandoening 
wereldwijd is (Violante, et al., 2015). Neder-
land is geen uitzondering op deze inschatting. 
Arbeidsgerelateerde lage rugklachten komen 
veel voor bij werknemers in Nederland. Er 
bestaat een verhoogd risico als het beroep 
fysiek belastend is (Kuiper, et al., 2004). Met 
het oog op ziekteverzuim, waarbij de verzuim-
duur buiten beschouwing wordt gelaten, zijn 
rugklachten met 9,6% verantwoordelijk voor 
bijna één tiende deel van het totale ziekte-
verzuim volume (Zwieten Van, et al., 2014). 
Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tus-
sen rugklachten en arbeidsgerelateerde lage 
rugklachten. Hieraan zijn maatschappelijke 
kosten verbonden.
Uit gegevens van het Nationaal Kompas bleek 
dat de zorgkosten van nek- en rugklachten in 
2011 in Nederland 1,3 miljard euro bedroegen. 
Dit komt overeen met 25% van de totale zorg-
kosten die werden gemaakt voor aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat en bindweefsel. 
Van deze kosten werd 29% besteed aan de 
eerstelijnszorg (Koes & Tulder Van, 2014). Rug-
klachten gaan gepaard met hoge maatschappe-
lijke kosten, vooral als gevolg van ziekteverzuim 
en arbeidsongeschiktheid. De kosten voor 
ziekteverzuim bedroegen 1699 miljoen euro in 
2007 en de kosten voor arbeidsongeschiktheid 
bedroegen in ditzelfde jaar 1361 miljoen euro 
(Tulder Van & Koes, 2013). 

Onderzoeksvraag
Er is binnen de VvOCM geen duidelijkheid 
welke behandelmethodes op dit moment wor-
den gebruikt met betrekking tot de doelgroep 
arbeidsgerelateerde lage rugklachten door de 
oefentherapeuten. Het doel van dit onderzoek 
is om de volgende vraag te beantwoorden: 
“Hoe behandelen oefentherapeuten patiënten 
met arbeidsgerelateerde lage rugklachten in 
vergelijking met huidige richtlijnen en hoe kan 
de VvOCM volgens haar leden hierin onder-
steuning bieden om zo oefentherapie te kun-
nen blijven verbeteren binnen de zorg”?

Methode
Het onderzoek betreft zowel kwantitatief als 
kwalitatief onderzoek. Voor het kwalitatieve 
onderzoek is een inhoudsanalyse uitgevoerd 
op de bestaande richtlijnen. Kwantitatief on-
derzoek is middels een enquête gedaan.

Procedure en participanten
Het Oefentherapeutisch Diagnostisch Inter-
ventie Model (ODIM) is aangehouden om 
de enquête een logische structuur te geven 
(Bastiaansen-ten Haaf & Smorenburg, 2015). 
Tevens is een inhoudsanalyse uitgevoerd van 
de huidige richtlijnen omtrent lage rugklach-
ten van de VVOCM, KNGF, NVAB, NHG, en 
de LESA. Deze analyse heeft de basis voor de 
opties, die de participanten konden aanvinken 
bij de meerkeuzevragen, gevormd. De enquête 
bevat 22 vragen met betrekking tot het aantal 

patiënten met arbeidsgerelateerde lage rug-
klachten in de praktijk, de richtlijnen, arbeid, 
de behandeling en methodes en tot slot de 
mening omtrent de VvOCM.

Om inzicht te krijgen in de bovengenoemde 
vraag(stelling) is onder ongeveer 1412 leden 
van de VvOCM (Hassel Van & Kenens, 2014) 
een online enquête verspreid via Google 
Formulieren. Deze enquête is, voordat hij 
is verspreid, voorzien van feedback door 
medestudenten, een oefentherapeut, de do-
centbegeleider en de contactpersonen van de 
VVOCM. Een ingevulde enquête is meegeno-
men in het onderzoek wanneer de participant 
een afgestudeerde oefentherapeut is, lid is 
van de VvOCM en werkend in een particuliere 
praktijk en/of als beroepsoefentherapeut.

Van de ongeveer 1412 verstuurde enquê-
tes hebben 166 participanten een reactie 
gestuurd. Hiervan zijn 9 enquêtes geëxclu-
deerd in verband met het niet voldoen aan de 
inclusiecriteria of het verkeerd invullen van de 
enquête. Van het overgebleven totale aantal 
participanten (N = 157) was het grootste deel 
vrouwelijk (N = 145). De meeste participanten 
hadden een leeftijd van 20-35 (N = 59) of 
46-60 (N = 72) en waren werkzaam als Cesar 
oefentherapeut (N = 96).

Data-analyse
De inhoudsanalyse is gedaan aan de hand van 
vier fasen (Boeije, 2012), namelijk: exploratie, 
specificatie, reductie en integratie. Tijdens de 

analyse van de enquête zijn zowel de kwan-
titatieve als de kwalitatieve data gecodeerd. 
Voor het kwantitatieve deel van de enquête is, 
middels SPSS, op nominaal meetniveau geco-
deerd. Voor het kwalitatieve deel is gecodeerd 
middels MAXQDA. Doordat met open vragen 
gewerkt is, is het open coderen overgeslagen. 
Binnen de vraag is wel axiaal en selectief 
gecodeerd. 

Resultaten
Behandelmethodes vanuit de richtlijnen 
Elke beroepsgroep heeft een eigen richt-
lijn waardoor er verschillende inzichten zijn 
omtrent het behandelen van patiënten met 
lage rugklachten. Vanuit de inhoudsanalyse 
bleek dat de richtlijnen echter geen specifieke 
behandelmethodes geven voor arbeidsgerela-
teerde klachten. 

Onderzoeken
In de NVAB-richtlijn staat dat er door arbeids- 
en bedrijfsgeneeskundigen tijdens het licha-
melijk onderzoek wordt gekeken naar de be-
weeglijkheid van de rug, mogelijke radiculaire 
prikkelingen - door de “Test van Laseque” te 
doen - en een algemeen lichamelijk onderzoek 
wanneer er atypische pijn is (Verbeek, et al., 
2006). Volgens de NHG-richtlijn onderzoeken 
huisartsen het lichaam op bewegingsbeper-
kingen en locatie van de pijn (Chavannes, et 
al., 2005). Ditzelfde soort onderzoeken komen 
ook voor in de richtlijn van oefentherapeuten 
Cesar/Mensendieck of fysiotherapeuten. Deze 
laatstgenoemde zorgprofessionals verschillen 
echter vooral in de opbouw van het lichamelijk 
onderzoek, aangezien deze zorgprofessionals 
elk hun eigen visie van behandelen hebben.

Meetinstrumenten
Vanuit de inhoudsanalyse bleek dat alleen 
de richtlijnen van het KNGF en de VvOCM 
meetinstrumenten benoemen. Dit zijn de 
Numeric Rating Scale (NRS), Patiënt Specifieke 
Klachten (PSK), Quebec Back Pain Disability 
Scale (QBPDS), Visueel Analoge Schaal (VAS) 
en Borgschaal van 6-20.

Behandeling
Aangaande behandelmethodes zijn er onder-
linge verschillen en volgt elke discipline haar 
eigen traject (Faber, et al., 2008). Zo richten 
huisartsen en arbeids- en bedrijfsgeneeskundi-
gen zich volgens de NHG- en NVAB-richtlijnen 
voornamelijk op het geven van voorlichting en 
adviezen (Chavannes, et al., 2005) (Verbeek, 

Arbeidsgerelateerde lage 
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voor bij werknemers in 

Nederland.

Vanuit de literatuur worden lage rugklachten gedefinieerd  
als arbeidsgerelateerd wanneer de klachten tijdens, of door verrichte  
arbeid zijn ontstaan en hierdoor arbeid (deels) niet meer mogelijk is 
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et al., 2006), terwijl oefentherapeuten en fy-
siotherapeuten, volgens de KNGF- en VvOCM 
richtlijnen, daarnaast ook behandelen op basis 
van een behandelplan. Wat betreft oefeningen 
geven beide richtlijnen weinig opties omdat er 
geen onderzoek is gedaan naar de effectiviteit 
van oefeningen (Staal, et al., 2013). Wel geven 
beide richtlijnen mogelijke behandeldoelen.

Behandelmethodes onder de beroeps-
groep
Kijkende naar welke behandelmethodes de 
beroepsgroep gebruikt bij patiënten met 
arbeidsgerelateerde lage rugklachten, blijkt 
dat 86 van de 157 participanten altijd (N = 
23) of meestal (N = 63) gebruik maakt van 
een richtlijn voor/gedurende de behandeling. 
De richtlijn die door vrijwel alle participanten 
wordt gebruikt is de richtlijn van de VvOCM 
(N = 143). Van de overige richtlijnen wordt 
er alleen van de KNGF-richtlijn nog redelijk 
gebruik gemaakt (N = 33). Tevens geeft 
94,6% participanten aan hun behande-
ling bij de doelgroep speciaal te richten op 
arbeid. De meeste participanten geven aan 
een werkplekanalyse uit te voeren. Hiervan 
gaat maar een klein deel daadwerkelijk langs 
op de werkplek, andere analyses worden 
uitgevoerd aan de hand van beeldmateriaal 
die participanten door de patiënt zelf laten 
maken. Een aantal participanten bootst in 
de praktijk de werkplek van de patiënt zo 
veel mogelijk na, om zo specifiek mogelijk te 
kunnen oefenen/adviseren. Van de partici-
panten geeft een groot deel aan bij arbeid 
extra de nadruk te leggen op het psychoso-
matische deel. Dit gebeurt vooral in de vorm 
van inzicht geven in en over stress, spanning 
en werkdruk en wat dit voor invloed kan 
hebben op de klacht. 

Hoofddoel
Bij meer dan de helft van de participanten is 
het hoofddoel gericht op klachtenverminde-
ring. Bij meer dan een kwart van de partici-
panten is het hoofddoel gericht op functione-
ren. Functioneren wordt vaak omschreven als 
werkzaamheden kunnen (blijven) uitvoeren.

Beginfase 
Het merendeel van de participanten geeft aan 
in de beginfase van de behandeling uitleg en 
inzicht te geven over de klacht. Een groot deel 
hiervan bespreekt in deze fase de werkplek en 
arbeid. Een groot deel geeft aan tevens met 
ontspannings- en mobilisatie oefeningen te 

beginnen. Vaak worden ook houdingsadviezen 
gegeven. Merendeels worden in de beginfase 
meerdere factoren gecombineerd.

Middenfase
Meer dan de helft van de participanten geeft 
aan in de middenfase van de behandeling 
bezig te zijn met oefeningen of het complexer 
maken van oefeningen. Een groot deel geeft 
aan vooral bezig te zijn met mobiliserende, 
ontspannende, coördinerende en houdingsoe-
feningen. Grotendeels wordt in de middenfase 
het geleerde uit de eerdere behandelingen 
toegepast in het algemeen dagelijks leven 
(ADL).

Eindfase 
Meer dan de helft van de participanten geeft 
aan dat in de eindfase de patiënt in staat 
moet zijn om al het geleerde in de behande-
lingen toe te passen in het ADL. Hierin geeft 
een deel aan dit specifiek op werk te richten. 
Een aantal van de participanten geeft aan dat 
er gedragsverandering moet zijn ontstaan in 
de eindfase. Een groot deel van de partici-
panten geeft aan dat er een controle afspraak 
wordt ingepland.

Oefeningen
Er is gevraagd naar de toegepaste oefenin-
gen gedurende een behandeling. Vooral 
oefeningen met een bekkenkanteling, het 
bekken optillen in ruglig en oefeningen in 
hand kniestand worden door de meerderheid 
gebruikt. Maar 151 participanten gaven aan 
ook nog andere oefeningen te geven dan de 
oefeningen die in de (voor de enquêtevragen 
gebruikte) studieboeken staan. Zo is vanuit 
een open vraag gebleken dat een groot deel 
van de participanten gebruik maakt van 
ontspanningsoefeningen tijdens de behande-
ling. Een deel van de participanten geeft aan 
oefeningen meer ADL gericht mee te geven 
aan de patiënt. 

Meetinstrumenten binnen de beroeps-
groep
Alle participanten hebben aangegeven meetin-
strumenten te gebruiken. Zo wordt de VAS het 
meest gebruikt, namelijk door 94,3%, gevolgd 
door de PSK met 89,8%. De QBPDS wordt 
door 47,1% van de participanten gebruikt. 
Vanuit de open vraag is naar voren gekomen 
dat ook andere tools worden gebruikt. Een 
groot deel van de participanten geeft aan 
foto- en/of ander beeldmateriaal te gebruiken 
als tool. Een deel van de participanten zegt 
pauze-software te adviseren aan de patiënt. 
Een paar participanten geven specifiek aan 
altijd de 6 W’s (werkplek, werkdruk, werk-
tijd, werktaken, werkwijze, werkhouding) te 
gebruiken.

Ondersteuning vanuit de VvOCM
In de enquête is gevraagd of de participanten 
de ondersteuning vanuit de VvOCM als goed 
ervaren omtrent het thema “arbeidsgerela-
teerde lage rugklachten’’. 54,2% heeft op 
deze vraag “ja” geantwoord. Participanten die 
“ja” hebben geantwoord, hebben dit gedaan 
omdat er voldoende aanbod is in cursussen, 
de VvOCM open staat voor vragen en de par-
ticipanten er altijd terecht kunnen. Ook vinden 
zij het aanbod in richtlijnen goed. Maar een 
klein deel gaf aan geen idee te hebben wat 
voor ondersteuning de VvOCM omtrent dit 
thema aanbiedt maar gaf wel aan tevreden te 
zijn over de VvOCM in het algemeen. Zesen-
veertig procent heeft “nee” ingevuld. Een deel 
van de participanten vindt dat de VvOCM, in 
het algemeen, meer met publieke relaties (PR) 
bezig moet zijn.
Een aantal participanten ziet bijscholing als 
een mooie aanvulling in de ondersteuning 
door de VvOCM aangaande het thema ar-
beidsgerelateerde lage rugklachten. Een deel 
van de participanten geeft aan ondersteuning 
in de vorm van adviezen als pluspunt te zien.

Discussie
Uit de inhoudsanalyse blijkt dat veel richtlijnen 
met elkaar overeenkomen. De behandelme-
thode die volgens de richtlijn van de VvOCM 
wordt beschreven, wordt door vrijwel alle 
participanten aangehouden. Dat bijna alle 
participanten volgens de richtlijn werken en 
handelen, kan worden gezien als sterk punt 
binnen de beroepsgroep en voor oefenthe-
rapie. Participanten wijken maar in enkele 
gevallen af van de richtlijn. Redenen voor 
afwijken van de richtlijn zullen afhankelijk van 
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de patiënt verschillend zijn. Een groot deel 
geeft aan rugklachten nooit alleen te zien 
als ‘arbeidsgerelateerd’, maar juist naar de 
klacht te kijken met de holistische visie van 
de oefentherapeut en gericht op het ADL te 
behandelen. Uit dit antwoord kan worden 
geïnterpreteerd dat therapeuten ‘arbeidsge-
relateerd’ niet als aparte doelgroep zien en 
ook niet gaan zien in de toekomst, omdat dit 
niet aansluit op de visie van oefentherapie. 
De hypothese van het onderzoek is dat de 
richtlijn van de VvOCM wordt aangehouden 
wat betreft de behandelmethodes, maar dat 
oefentherapeuten voornamelijk ondersteund 
willen worden in het up-to-date houden 
van kennis omtrent het thema arbeidsgere-
lateerde lage rugklachten. De richtlijn van 
het KNGF wordt ook relatief veel gebruikt 
onder de participanten. Wat opvalt is dat het 
meetinstrument QBPDS wordt vermeld in het 
KNGF-richtlijn (Staal, et al., 2013), maar niet 
in de VvOCM-richtlijn (Bredero-Cohen, et al., 
2009). Dit meetinstrument wordt wel door 
bijna de helft van de participanten gebruikt 
tijdens de behandeling en het is een gevali-
deerd meetinstrument gericht op rugklachten 
(Bokhorst, et al., 2014). 

Met dit onderzoek is aangetoond dat de 
beroepsgroep volgens de richtlijnen werkt, 
hetgeen uniformiteit in de behandelingen 
geeft. Dit kan naar de patiënt toe als posi-
tief worden ervaren. Bij het gebruik van een 
richtlijn is de behandeling voor de patiënt altijd 
onderbouwd. Wel moet worden onthouden 
dat elke patiënt anders is en de richtlijn voor 
een therapeut vooral de rode draad is in de 
behandeling.

Kanttekeningen en kritische reflectie
De inzichten van dit onderzoek zijn ener-
zijds sterk. Door de hoge respons zijn er veel 
gegevens verkregen. Ook zijn de gegevens van 
de enquête vergeleken met wat is weergege-
ven in de huidige literatuur. De participanten 
geven dus een goede weerspiegeling van de 
gehele beroepsgroep, zoals weergegeven door 
Hassel Van, D. en Kenens, R. (2014).
Anderzijds moeten de inzichten voorzich-
tig worden geïnterpreteerd. Ten eerste is er 
bewust voor gekozen om naast de enquête 
geen verdiepend interview te doen maar open 
vragen toe te voegen aan de enquête. Dit in 
verband met het tijdsbestek voor dit onder-
zoek. Door het toevoegen van open vragen 
mist de diepgang die er met een interview wel 

is. Ook de gesloten vragen kunnen mogelijk 
niet allemaal op de juiste manier beantwoord 
zijn omdat het ook op sociaal wenselijke ant-
woorden kan berusten. 
Ten tweede zijn de eerste tien participanten 
door beide onderzoekers individueel geco-

deerd. Hieruit is een gezamenlijke codeboom 
ontstaan. Wegens tijdsbestek heeft één on-
derzoeker de overige participanten gecodeerd. 
Dit zou de betrouwbaarheid van de resultaten 
kunnen beïnvloeden, maar door de gezamen-
lijke codeboom wordt dit deels ondervangen.

Dat bijna alle participanten volgens de richtlijn  
werken en handelen, kan worden gezien als sterk punt 

binnen de beroepsgroep en voor oefentherapie
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Aanbevelingen voor onderzoek
Voor een vervolg of aansluitend onderzoek 
zal er met interviews gewerkt kunnen worden 
om zo meer diepgang te creëren. Mogelijke 
vormen van vervolgonderzoek kunnen zijn 
gericht op wetenschappelijke onderbouwing 
van oefeningen die worden gebruikt in de 
behandelingen. Of een onderzoek gericht 
op het toevoegen van een paragraaf in de 
richtlijn, gericht op arbeid. 

Aanbeveling voor beleid
Aanbevelingen richting de VvOCM om 
oefentherapie te blijven verbeteren, volgens 
haar leden, zijn het up-to-date houden en 
dus updaten van de huidige richtlijn. Een 
andere aanbeveling is om een paragraaf in de 
richtlijn toe te voegen met aandachtspunten 
op arbeid. Daarnaast geven therapeuten aan 

bijscholing als een aandachtspunt te zien. Dit 
kan verschillende vormen aannemen. Ook 
kan de VvOCM haar leden betrekken bij het 
kiezen van een volgend thema en kan de 
VvOCM binnen het thema arbeidsgerelateer-
de lage rugklachten meer doen met publieke 
relaties (PR).

Conclusie
Bijna alle therapeuten behandelen patiënten 
met arbeidsgerelateerde lage rugklachten vol-
gens de bestaande richtlijnen, waarbij bijna 
alle participanten zich extra op arbeid richten 
in de behandeling. Therapeuten zien onder-
steuning vanuit de VvOCM om oefentherapie 
te verbeteren het liefst in de vorm van het 
up-to-date houden van de huidige richtlijn, 
en een extra stuk in de huidige richtlijn ge-
richt op aandachtspunten voor arbeid.
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BACK ON TRACK
Behandelmethodes bij arbeidsgerelateerde 
lage rugklachten

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe oefentherapeuten patiënten 
met arbeidsgerelateerde lage rugklachten zien en behandelen, en of dit over-
eenkomt met de huidige richtlijnen. Anderzijds is het doel om de  vereniging van 
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) te informeren hoe zij de 
beroepsgroep het beste kunnen ondersteunen. Dit om Evidence Based Practice 
(EBP) te werken en oefentherapie te blijven vernieuwen binnen de zorg.

Er is binnen de VvOCM geen duidelijkheid over welke behandelmethodes de 
beroepsgroep van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck op dit moment ge-
bruikt, bij de doelgroep arbeidsgerelateerde lage rugklachten. 

Inleiding

De levensprevalentie van lage rugklachten 
wordt geschat op 84%. Dit maakt lage rug-
klachten tot een van de meest voorkomende 
aandoeningen, ervaren door mensen 
gedurende hun hele leven (Violante, Mattioli, 
& Bonfiglioli, 2015).

Met het oog op ziekteverzuim, zijn rug-
klachten verantwoordelijk voor bijna één 
tiende deel van het totale ziekteverzuim 
in Nederland (Zwieten van, et al., 2014).  

9,6%

Resultaten

Bijna alle participanten behandelen patiënten met arbeidsgerelateerde lage rug-
klachten volgens de bestaande richtlijnen. Hierbij richten bijna alle participanten 
zich extra op arbeid in de behandeling. De participanten zien ondersteuning 
vanuit de VvOCM om oefentherapie te verbeteren het liefst in de vorm van het 
up-to-date houden van de huidige richtlijn, en een extra stuk in de huidige richtlijn 
gericht op aandachtspunten voor arbeidsgerelateerde lage rugklachten.

Conclusie

De onderzoekers willen allereerst Robin Hendriksen bedanken voor de onder- 
steuning en de mogelijkheid die is gegeven vanuit de VvOCM. Vervolgens willen 
zij de leden van de VvOCM bedanken voor de hoge respons op de enquête. Dank 
aan het docententeam van de Hogeschool van Amsterdam opleiding Oefenthera-
pie Mensendieck voor het begeleiden tijdens de colleges. In het bijzonder danken 
zij Tessa Dadema, Sarah Dankers en de vier leden van de afstudeerkring, voor de 
ondersteuning en feedback gedurende het gehele proces.

Danny van den Akker en Koen Ebbenhorst, Hogeschool van Amsterdam, opleiding Oefentherapie Mensendieck, januari 2017

Bastiaansen-ten Haaf, C., & Smorenburg, N. (2015). Het Oefentherapeutisch Diagnostiek 
en Interventie Model. Beweegreden, 31-33.

Violante, F., Mattioli, S., & Bonfiglioli, R. (2015). Low back pain. Handbook of Clinical Neuro-
logy, Vol. 131, 397-410.

Zwieten van, M., Vroome de, E., Mol, M., Mars, G., Koppes, L., & Bossche van den, S. 
(2014). Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden. Hoofddorp/Heerlen: TNO/CBS.

Referenties

Dankwoord

Doelgroep

Data verwerking

1412 Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck.

Inhoudsanalyse van huidige richtlijnen over lage rugklachten 
van meerdere disciplines.
Enquête opgesteld aan de hand van de inhoudsanalyse en het 
Oefentherapeutisch Diagnostiek en Interventie Model (ODIM) (Basti-
aansen-ten Haaf & Smorenburg, 2015).

Open vragen enquête gecodeerd in MAXQDA 12.
Gesloten vragen enquête verwerkt in SPSS 22.

Mixed Method

84%

Methode

Van de 1412 verstuurde enquêtes hebben 166 participanten een reactie gestuurd. Hier-
van zijn 9 enquêtes geëxcludeerd. Van het overgebleven totale aantal participanten 
(N=157) was het grootste deel vrouwelijk (N=145). 

 

15%

40%
32%

8%
5%

Gebruikt u richtlijnen

Ja, altijd Ja, meestal
Soms wel, soms niet Nee, meestal niet
Nee, nooit

143

33
17 17 11

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Richtlijnen

VvOCM KNGF NHG LESA Overig

37%

36%

19%

8%
Meetinstrument

VAS PSK QBPDS Overig

5%

95%

Behandeling speciaal gericht op arbeid

Nee Ja



34  |  BEWEEGREDEN  | mei 2017

Dit artikel laat achtereenvolgens zien:
•  hoe de totale groep oefentherapeuten die in 2016 actief was op de 

arbeidsmarkt samengesteld is naar leeftijd en geslacht, en hoe de 
oefentherapeuten regionaal verspreid zijn over Nederland;

•  hoe zelfstandig gevestigde oefentherapeuten en oefentherapeuten  
in loondienst verschillen in de omvang van hun werkweek, welk  
percentage zij besteden aan patiëntenzorg en wanneer zij denken  
te stoppen met werken;

•  wat de werk- en vestigingsvoorkeuren van oefentherapeuten zijn die 
als waarnemer werkzaam zijn of nog niet werkzaam zijn;

•  en tenslotte hoe de oefentherapeuten denken over hun werktijdverde-
ling, werkbelasting en de concurrentie.

De werkzame oefentherapeuten in 2016: leeftijd, geslacht en 
regionale spreiding
We schatten, op basis van de respons op de enquête, dat er 1 januari 
2016 in totaal 1.824 oefentherapeuten in Nederland werkzaam waren. 
Dat is 9,8% meer dan in 2014. Van de 1.824 werkzame oefenthera-
peuten heeft 56% de opleiding tot oefentherapeut Cesar en 44% de 
opleiding tot oefentherapeut Mensendieck gevolgd.

Het merendeel van de werkzame oefentherapeuten was in 2016 vrouw 
(93%), net als in 2014 (91%). De gemiddelde leeftijd van werkzame 
oefentherapeuten was 44,6 jaar. De oefentherapeuten Cesar zijn met 43,6 
jaar gemiddeld iets jonger dan oefentherapeuten Mensendieck (45,8 jaar). 
De mannelijke oefentherapeuten zijn met 41,6 jaar gemiddeld wat jonger 
dan hun vrouwelijke collega’s (44,8 jaar). Als we de verdeling van de werk-
zame oefentherapeuten over de verschillende leeftijdscategorieën nader 
bekijken (Figuur 1) dan zien we dat de grootste groep (de helft) 30 tot 44 
jaar is. Daarnaast is een redelijk aandeel (21%) 55 jaar of ouder. Onder de 
twee jongste leeftijdscategorieën is het percentage mannen het hoogst 
(15% en 16%). De verwachting is dat deze ‘masculinisering’ zal doorzet-
ten gezien de toename van het percentage mannen op de opleidingen. 

Als we de ‘regionale dichtheid’ van de werkzame oefentherapeuten op 
1 januari 2016 berekenen, dan telt Nederland gemiddeld 10,7 oefen-
therapeuten per 100.000 inwoners ten opzichte van 9,9 in 2014. Uit de 

spreiding van oefentherapeuten over de verschillende provincies (Figuur 
2) blijkt dat de dichtheid in Gelderland, Utrecht en Noord-Holland het 
hoogst is en in Groningen het laagst (<5,5). Dit komt overeen met de 
regionale verdeling in 2014. 

De werkzame oefentherapeuten, zelfstandig gevestigd en in 
loondienst
Driekwart van de oefentherapeuten is in 2016 werkzaam in een zelfstan-
dig gevestigde praktijk, 18% werkt in loondienst bij een instelling, 4% 
werkt zowel in een praktijk als in een instelling, en 3% is waarnemer. 
Hierin zien we een verschuiving t.o.v. twee jaar geleden, toen 85% 
zelfstandig gevestigd was, 13% in loondienst en 2% dat combineerde of 
waarnemer was. Daarbij zijn jongere oefentherapeuten vaker waarnemer 
of in loondienst. 

In 2016 werkt van de zelfstandig gevestigde oefentherapeuten 25% in 
een solopraktijk, 43% in een duopraktijk (één mede-eigenaar) en 33% 
werkt in een groepspraktijk (2 of meer mede-eigenaren). Ten opzichte 
van 2014 is dit een behoorlijke verschuiving; toen had 52% een solo-
praktijk en 30% een duopraktijk. Van de therapeuten in loondienst werkt 
de meerderheid in een zelfstandige oefentherapiepraktijk (40%), gevolgd 
door oefentherapeuten die werken in een verpleeg- of verzorgingshuis 
(18%) en de thuiszorginstelling (15%). Opvallend is dat in 2014 relatief 
veel oefentherapeuten in loondienst waren van een ziekenhuis, nu is dat 
veel minder het geval en werken ze vaker in de thuiszorg.

Tabel 1 laat de omvang van de werkzaamheden en de werkurenverde-
ling zien van de werkzame oefentherapeuten. Zelfstandig gevestigde 
oefentherapeuten werken minder vaak parttime en maken gemiddeld 
meer uren per week (33) dan oefentherapeuten in loondienst (26). Deze 
lengte van de werkweek komt nagenoeg overheen met de uitkomsten 
van de enquête in 2014. Wel is in 2016 het percentage dat besteed 
wordt aan direct patiëntgebonden activiteiten voor beide groepen 
behoorlijk lager dan in 2014. Toen besteedden zelfstandig gevestigden 
78% van hun tijd aan directe patiëntenzorg, degenen die in loondienst 
waren 87%. In 2016 is dat voor beide groepen maar liefst 20% minder. 
Dit duidt op de trend naar een verhoogde administratieve lastendruk, 

Uitkomsten arbeidsmarkonderzoek NIVEL  

lichte groei van het aantal werkzame 
    oefentherapeuten in Nederland

Auteurs:
R. Batenburg, programmaleider
R.J. Kenens, researchmedewerker

Sinds 2002, en in opdracht van de VvOCM, publiceert het NIVEL deze 

reeks ‘Cijfers uit registratie van oefentherapeuten’. Tweejaarlijks worden 

arbeidsmarktgegevens verzameld over het aantal, de kenmerken en 

geografische spreiding van oefentherapeuten in Nederland. In dit artikel 

worden de resultaten van de peiling per 1 januari 2016 weergegeven. De 

gegevens zijn in het najaar van 2016 verzameld via een online enquête 

onder oefentherapeuten die bij het NIVEL en de VvOCM geregistreerd 

zijn. In totaal hebben 681 oefentherapeuten de vragenlijst volledig 

ingevuld, wat een respons is van 42%. Dat is lager dan in voorgaande 

jaren, maar nog steeds een goede afspiegeling van de populatie van 

werkzame oefentherapeuten in Nederland.

Waar 2 jaar geleden het werk per oefentherapeut licht toenam zien 
we nu het aantal werkzame oefentherapeuten licht toenemen. 
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die over de gehele breedte van de zorg ervaren en gemeten wordt.
Ook is gevraagd of oefentherapeuten meer of minder uren per week 
willen werken. Van de oefentherapeuten in loondienst wil 23% meer 
werken, van de zelfstandig gevestigden 36%. De wens tot minder 
werken is in beide groepen veel lager (11% en 7%). Vooral de parttime 
werkenden geven aan dat ze méér uren zouden willen werken. De meest 
genoemde reden hiervoor is de financiële aantrekkelijkheid. Ook in 2014 
zagen we dit.

Tenslotte vroegen we naar het einde van de loopbaan als oefenthera-
peut: wanneer verwachten oefentherapeuten te stoppen met werken? 
De zelfstandig gevestigden verwachten door te werken tot ruim 63 jaar, 
de therapeuten in loondienst tot hun 61e. Het zal relevant zijn dit te 
blijven volgen en rekening te houden met de verschillen tussen leeftijds-
groepen en cohorten.

Oefentherapeuten die waarnemen of zoeken
Een kleine groep van 43 oefentherapeuten gaf in 2016 aan (nog) niet, 
of als waarnemer, te werken. Deze groep verschilt niet van de totale res-
ponsgroep wat betreft hun vooropleiding (Cesar of Mensendieck), maar 
bestaat wel uit relatief veel mannen (23%). Ze zijn relatief jong met een 
gemiddelde leeftijd van 33 jaar. Het gaat hier dus duidelijk om starters op 
de arbeidsmarkt.
Gevraagd naar hun werk- en vestigingsvoorkeuren blijkt het volgende:
•  30% wil in loondienst werken, 30% (mede)praktijkeigenaar worden, 

en 16% geeft de voorkeur dit te combineren; de overigen willen als 
waarnemer werken of hebben geen voorkeur;

•  Evenveel therapeuten willen parttime als fulltime werken (beide 47%), 
6% heeft geen voorkeur;

•  Het meest populair is het werken in een vrijgevestigde praktijk of een 
gezondheidscentrum (beiden 19%), 12% wil werken in een revalida-
tiecentrum voor volwassenen, 34% heeft een voorkeur voor zieken-
huis, thuiszorg of school; 16% heeft geen voorkeur;

•  De populairste provincies om in te werken zijn Noord-Holland en 
Noord-Brabant (beide 23%), gevolgd door Utrecht en Zuid-Holland 
(beide 9%); 7% gaf aan geen voorkeur te hebben en de overige 29% 
gaf een andere provincie aan.

De waarnemende en werkzoekende oefentherapeuten willen dus meer 
uren, fulltime en vaker in loondienst werken dan de huidige beroeps-
groep. Ook hun voorkeur voor een gezondheidscentrum is opvallend. 
Hun voorkeur voor provincie valt deels samen met de provincies waar de 
dichtheid van oefentherapeuten per inwoner relatief hoog is. 

Meningen en ervaringen van oefentherapeuten met de (arbeids)markt
Nieuw in de peiling van 2016 is een aantal stellingen dat is voorgelegd 
aan de oefentherapeuten, afgezien van de ‘harde cijfers’. Vragen die 
gesteld zijn waren onder andere; hoe ervaren zij hun werktijd, werkbelas-
ting en hoe zien zij ‘concurrentie’ van anderen in hun werk? We vatten 
hieronder de meest uitgesproken meningen over de stellingen samen.

•  Oefentherapeuten ervaren sterke pieken en dalen in hun werk, maar 
kunnen wel zelf hun werktijden indelen en vinden dat ze goed inge-
werkt zijn op digitale systemen.

•  70% vindt dat patiëntenadministratie niet in verhouding staat tot de 
tijd die zij aan direct patiëntgebonden activiteiten kunnen besteden.

•  Hierbij sluit aan dat ongeveer de helft van de oefentherapeuten stress 
ervaart door de organisatie en het systeem rond hun werk (werkdruk, 
financiële onzekerheid en afhankelijkheid van verwijzers). Opvallend is 
dat 70% stress ervaart door de afhankelijkheid van de zorgverzekeraar.

•  Er wordt geen concurrentie ervaren van directe collega’s of de POH in 
de huisartspraktijk, maar wél van de fysiotherapeuten die in de buurt 
werkzaam zijn of willen gaan werken, 50%.  

Tabel 1: Werkzaamheid en werkurenverdeling van zelfstandig gevestigde 
oefentherapeuten en oefentherapeuten in loondienst 

Zelfstandig 
gevestigd

In 
loondienst

% dat parttime werkt 82% 90%

Totaal aantal werkuren per week 32,5 26,2

Waarvan besteed aan:

Direct patiëntgebonden activiteiten (behandeltijd) 57,7% 66,9%

Indirect patiëntgebonden activiteiten (verslaglegging e.d.) 18,5% 17,6%

Niet patiëntgebonden activiteiten (praktijkvoering) 14,7% 11,8%

Overige activiteiten (bij- en nascholing) 8,9% 3,7%

Totaal 100% 100%

Figuur 1: Aantallen werkzame oefentherapeuten per leeftijdscategorie naar geslacht, 
op 1 januari 2016 

Figuur 2: Regionale spreiding van de werkzame oefentherapeuten naar provincie, op 
1 januari 2016 

Literatuur
D.T.P. van Hassel en R.J. Kenens (2015) Cijfers uit de registratie van oefen-
therapeuten peiling januari 2014. Utrecht: NIVEL.
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Aanleiding
Gezien de voortdurende uitdagingen en vragen 
uit de zorgpraktijk is de opleiding Oefenthera-
pie Mensendieck van de HvA in 2013 begon-
nen met het vormen van Communities of 
Practice (CoP’s). Daarin komen vertegenwoordi-
gers uit het werkveld, studenten, docenten en 
onderzoekers bij elkaar om vraagstukken uit de 
praktijk van patiëntenzorg op te pakken. Door 
vanuit het onderwijs verbinding te leggen met 
onderzoek en de zorgpraktijk, komen twee di-
mensies bij elkaar: het opleiden van innovatieve 
zorgprofessionals en bijdragen aan problemen 
en uitdagingen in de werkpraktijk.

CoP’s nemen ook een duidelijke plaats in in 
het recente advies dat de commissie Innovatie 
Zorgberoepen & Opleidingen, in november 
2016 aan de minister van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschap heeft aangeboden onder de 
titel “Anders kijken, anders leren, anders doen. 
Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg 
en welzijn in het digitale tijdperk”. Samen-
hangende zorg en welzijn worden geleverd in 
‘arrangementen’ die uitgevoerd worden door 
intersectorale en multidisciplinaire teams met 
een mix van bekwaamheden. De toerusting 
van professionals kenmerkt zich steeds meer 
door samenhang tussen vakbekwaamheid, 
samenwerkend vermogen en lerend vermogen. 
Samenwerkend vermogen ontwikkelt zich in de 
praktijk en de opleidingen. Toekomstige profes-
sionals maken vanaf het begin van de opleiding 
kennis met de praktijk. 

Lerend vermogen van professionals is essentieel 
omdat kennis steeds sneller veroudert. Daarom 
is permanent samen leren in teams, in de organi-
satie en netwerken van belang om beter aan te 
sluiten bij de veranderende hulp- en zorgvragen. 
Permanente kennisdeling door de verbinding 
te maken tussen onderzoek, onderwijs, praktijk 
en beleid is noodzakelijk om de kennis en 
bekwaamden te ontwikkelen die vernieuwingen 
stimuleren en versnellen. 

Leertheorie van Wenger
Het concept ‘Communities of Practice’ is 
afkomstig van Etienne Wenger (1998) die 
onderzoek doen en leren als fundamenteel 
sociale activiteiten beschouwt en de verworven 
kennis als een sociaal product. Volgens Wenger 
vormt actieve participatie in sociale gemeen-
schappen de cruciale factor om leren tot stand 
te brengen.

Een Community of Practice (CoP) wordt vol-
gens de leertheorie van Etienne Wenger kort 
gedefinieerd als een praktijkgemeenschap van 
mensen die een probleem of passie delen en 
die daarover kennis en ervaring uitwisselen. 
De gedeelde kennis leidt tot inzichten en tot 
nieuwe of innovatieve ontwikkelingen. Deze 

uitwisseling heeft betekenis voor de ontwikke-
ling en de verdere professionalisering van de 
betrokken deelnemers. 
Een CoP laat zich niet vormgeven vanuit een 
strak plan of vanuit een sterke aansturing, maar 
krijgt vorm vanuit de aantrekkelijkheid en werk-
baarheid die de leden met elkaar ontdekken en 
tot stand brengen. 

De leertheorie van Wenger bestaat uit de onder-
staande vier onderling verbonden onderdelen: 
1.  Betekenis (Meaning): betreft onze (zich 

ontwikkelende) capaciteit om ons leven en de 
wereld als betekenisvol te ervaren.  

2.  Praktijk (Practice): betreft de gedeelde his-
torische en sociale hulpmiddelen, kaders en 
perspectieven, die er voor zorgen dat mensen 
zich bij elkaar betrokken voelen tijdens het 
handelen in de praktijk. 

3.  Gemeenschap (Community): betreft de 
sociale structuren, waarin het nastreven van 
de kwesties die wij belangrijk vinden ook 
als belangrijk wordt erkend en waarbij onze 
participatie als competentie herkenbaar is. 

4.  Identiteit (Identity): betreft hoe onderzoek en 
leren verandert wie we zijn en hoe dit per-
soonlijke geschiedenissen van ontwikkeling in 
de context van onze gemeenschappen creëert.

Door: Opleiding Oefentherapie, Hogeschool 
van Amsterdam (HvA)

Twee dimensies bij elkaar: het opleiden van 
innovatieve zorgprofessionals en bijdragen aan 

problemen en uitdagingen in de werkpraktijk

Bijzonder kenmerk 
voor opleiding Oefentherapie 

Op 31 januari 2017 heeft de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) besloten accreditatie 

te verlenen aan de Opleiding Oefentherapie Mensendieck en het bijzonder kenmerk ‘Communities of 

Practice’ toe te kennen. De NVAO stelt: “De opleiding hanteert een onderwijsconcept waarbij de relatie 

‘onderwijs-praktijk-onderzoek’ centraal staat”. Er is sprake van een onderscheidende aanpak, waarbij 

werkveld en wetenschap het onderwijs mede bepalen.

De opleiding tot oefentherapeut Mensendieck heeft door het concept van de 'Communities of Practice' een 

bijzondere en zich ontwikkelende praktijk-leeromgeving gecreëerd, waarbinnen zowel opleiding, werkveld 

én theorie en praktijk elkaar ontmoeten en die als katalysator dient voor de verdere ontwikkeling van het 

vakgebied. Studenten krijgen de gelegenheid om binnen een community deel te nemen aan onderzoek, 

interdisciplinair samen te werken en zich te bekwamen in het beroep. Docenten krijgen binnen de 

community de gelegenheid zich te professionaliseren op het terrein van kennis en beroepsvaardigheden. 



BEWEEGREDEN  |  mei 2017  |  37

Community of Practice bij  
de opleiding Oefentherapie  
Mensendieck 
Samenwerking binnen CoP’s wordt geken-
merkt door kleinschaligheid en een open cul-
tuur, waarbij docenten en studenten elkaar 
stimuleren om een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van het vakgebied. Binnen de 
opleiding Oefentherapie zijn, bij een ideale 
Community of Practice, studenten vanuit zo-
wel stage als afstudeeronderzoek betrokken. 
De opleiding ondersteunt beide groepen met 
stage- en afstudeerbegeleiding. De stagiaires 
kunnen in de praktijk interventies opzetten 
die in een later stadium geëvalueerd en on-
derzocht worden door studenten in het kader 
van hun bachelorthesis. De kracht zit in de 
wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek 
en praktijk. De samenwerking en interactie 
tussen de studenten, docent-onderzoekers 
en werkveldpartners levert een bijdrage aan 
onderzoek en zorgt voor innovatie van de 
praktijk en het onderwijs. 
De opleiding kent medio 2016 een reeks 
samenwerkingsverbanden rondom de stages 
en beroepsvraagstukken inclusief thesis, die 
gegroepeerd zijn rondom de volgende vijf 
thema’s: 

•  Arbeid & Vitaliteit (Performing arts (dan-
sers, musici), Tandheelkunde, Horeca); 

• Zorg & Vitaliteit (Ouderen en Kinderen);
•  Meetinstrumenten & Klinisch redeneren 

(Gedragsverandering en Motorisch leren); 

• Blended Therapy (e-Health);
•  Learning communities (Evidence Based 

Education, Inter Professional Education).

Samenwerking met het werkveld
Werkveldpartners kunnen actuele vraagstuk-
ken inbrengen voor de gezamenlijke leerprak-
tijk waar zowel de externe collega’s, studen-
ten, docenten en onderzoekers bij betrokken 
zijn. Zo worden verschillende perspectieven 
ingezet bij het vinden van oplossingen en 
vanuit die veelzijdige betrokkenheid kan 
nieuwe kennis gecreëerd en uitgewisseld 
worden en kunnen nieuwe behandelmetho-
den getoetst en toegepast worden op basis 
van Evidence Based Practice. De vraagstukken 
worden in onderzoeksvoorstellen omgezet, 
zodat de studenten hieraan een bijdrage 
kunnen leveren in de vorm van stage- en/of 
afstudeeropdrachten. Voor studenten biedt 
het thema van een CoP een levensechte 

praktijk, waar zij ontdekken wat zij met hun 
opgedane kennis en vaardigheden kunnen 
bijdragen en kunnen oefenen met maat-
schappelijk ondernemerschap. 

Goed nieuws voor studenten en 
docenten
Lovende woorden van de NVAO: “De 'Com-
munities of Practice' kunnen uitgroeien tot 
centers of excellence, waarbinnen goede 
studenten zich verder bekwamen in het vak-
gebied.” Studenten krijgen de gelegenheid 
om binnen een community deel te nemen 
aan onderzoek, interprofessioneel samen te 
werken en zich te bekwamen in het beroep. 
Tevens ziet de NVAO een groeikern, waarbin-
nen docenten de gelegenheid hebben zich 
verder te professionaliseren op het terrein van 
kennis en beroepsvaardigheden en er voor 
hen de mogelijkheid bestaat om te promo-
veren.”

Katalysator ontwikkeling  
oefentherapie
“Met een ‘Communities of Practice’ creëert 
de opleiding een katalysator voor de verdere 
ontwikkeling van het vakgebied” luidt de 
toelichting in het NVAO-rapport. “Het 
bijzondere van deze praktijk-leeromgeving is 
het aanmoedigen van voortdurende ontwik-
keling doordat opleiding, werkveld, theorie 
en praktijk elkaar in deze samenwerking 
ontmoeten.”
De opleiding is trots op de erkenning en gaat 
door op deze onderscheidende manier met 
het streven naar kwaliteit. De verbinding met 
het werkveld is hierin cruciaal. De opleiding 
organiseert daarom verschillende activiteiten 
voor het werkveld en alumni. 
Wilt u meer weten over dit onderwerp, heeft 
u vragen of een goed idee? Mail dan naar 
stagecoordinatie.otm@hva.nl onder vermel-
ding van 'Communities of Practice'.  

Als je ...

Ter illustratie twee leerpraktijken
Vitamine
Zelfstandig wonende ouderen kunnen moeite gaan ondervinden met de gewone dagelijkse handelin-
gen. Om een actieve levensstijl en gezonde voeding te stimuleren bij ouderen is het VITAMINE-project 
(VITale AMsterdamse ouderen IN dE stad) gestart. In dit project is een thuistrainingsprogramma ontwik-
keld als aanvulling op het landelijke programma “Meer bewegen voor ouderen”. De thuistraining is op 
persoonlijke doelen van de betrokkene gericht, wordt digitaal ondersteund en aangevuld met eiwitrijke 
voeding om het effect te optimaliseren. Studenten oefentherapie verzorgen de werving en de screening 
van ouderen aan het begin van het project en houden als beweegcoach contact met de deelnemers. 
Ook zijn zij verantwoordelijk voor het begeleiden van de sportinstructeurs bij het functioneler maken van 
de sportlessen in groepsverband.
In dit project wordt onderzocht welk effect de interventies op het fysiek functioneren van ouderen 
hebben.

Valpreventie en valrisico
Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. In Nederland valt iede-
re 5 minuten een oudere dusdanig dat behandeling op de Spoed Eisende Hulp-afdeling noodzakelijk is. 
Via het lectoraat Oefentherapie zijn studenten actief betrokken bij onderzoeken naar valpreventie en het 
inschatten van valrisico. Zowel in de structurele samenwerking tussen de HvA en het AMC in de polikli-
niek Polifysiek, als in het Raak MKB project BRAVO wordt dit thema in gezamenlijkheid door studenten, 
onderzoekers en therapeuten bestudeerd. Deze manier van werken heeft geleid tot bachelor thesis-
producten, zoals het ontwerp van een groepstrainingsprogramma voor patiënten met een verhoogd 
‘valrisico’, of een scholingsmodule voor het gebruik van meetinstrumenten voor valrisicoschatting. 
In dit praktijkgerichte onderzoek staat de volgende vraag centraal: “Hoe kunnen technologieën voor 
bewegingsregistratie, die zich hebben bewezen in een gecontroleerde omgeving, worden ingezet in de 
woonomgeving en in het ziekenhuis, ten behoeve van het inschatten van valrisico bij ouderen?”
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Apps/websites etc.

Google fit
Voor cliënt en oefentherapeut 

Je kunt bijhouden hoeveel je wandelt, fietst 
en hardloopt. Google Fit telt je stappen, houdt 
de duur van je activiteiten bij, meet de afstand 
die je aflegt en maakt een schatting van je 
verbruikte calorieën. 

Je kunt dagelijkse doelen stellen en Fit registreert automa-
tisch of je wandelt, rent of fietst. Wellicht een stimulans om 
mensen naar meer bewegen toe te brengen. 

App gratis

Pijneducatie
Auteurs: Paul van Wilgen en Jo Nijs
ISBN: 978-90-313-8068-8

Het boek is o.a. bedoeld voor oefentherapeuten die werken met 
patiënten met chronische pijn.
In dit boek wordt heel duidelijk beschreven hoe wij als oefenthe-
rapeuten pijneducatie kunnen geven. Wat heb je hier voor nodig, 
wanneer geef je pijneducatie, met definitie en effectiviteit. Het 
boek is voorzien van een handleiding voor het geven van pijnedu-
catie aan de chronisch pijnpatiënt.

Buddhify
Mindfullnesapp
Voor cliënt en oefentherapeut

Momenteel een van de best gewaardeerde apps voor Mindfull. 
De gebruiker kan kiezen uit 32 verschillende meditaties door zijn 
locatie te kiezen: op reis, wandelen, sporten, thuis etc. Het doel 
van de meditatie: helderheid, verbinding, stabiliteit, in je lichaam 
komen. Zo is er voor elke situatie een variant mogelijk. Buddhify 
bevat verder een keur aan extra opties, bijvoorbeeld om je 
gebruik van - en succes met - de app te meten.

App in het Engels en betaald

BOEKRECENSIE

APPS



Intramed is een product van Convenient Soft ware

Uw cliënt 
minder last van 
nekklachten. 
U minder van de 
administratie. 
Gebruik Intramed, de gebruiksvriendelĳ ke soft ware 
voor de oefentherapeut voor een effi  ciënt, zorgvuldig 
en zorgeloos beheer van uw dossiers.

Kĳ k voor meer informatie op www.intramed.nl

Probeer Intramed nu 3 maanden gratis 
en vrĳ blĳ vend: bel 0182 – 621 107 
of mail naar info@intramed.nl
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