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Kinesitherapie: op naar een ander beleid? (Bijdrage)Kinesitherapie: op naar een ander beleid? (Bijdrage)

BRUSSEL 05/07 - De patiënt met chronische musculo-BRUSSEL 05/07 - De patiënt met chronische musculo-
skeletale klachten, disfuncties en syndromen verdientskeletale klachten, disfuncties en syndromen verdient
een bredere aanpak, vindt Jan Eyskens (foto), doctor ineen bredere aanpak, vindt Jan Eyskens (foto), doctor in
de medische wetenschappen, bewegingsconsulent ende medische wetenschappen, bewegingsconsulent en
filosofisch praticus. In dit artikel brengt hij onder anderefilosofisch praticus. In dit artikel brengt hij onder andere
een nieuwe kijk op de rol van kinesitherapie.een nieuwe kijk op de rol van kinesitherapie.

Mits een veilig gedrag, genezen acute musculo-skeletaleMits een veilig gedrag, genezen acute musculo-skeletale
problemen veelal in zes tot acht weken. Wanneer dit niet hetproblemen veelal in zes tot acht weken. Wanneer dit niet het
geval is, begint het hele organisme zichzelf bij te sturen engeval is, begint het hele organisme zichzelf bij te sturen en
treedt progressief chroniciteit in werking. Er ontstaat eentreedt progressief chroniciteit in werking. Er ontstaat een
'burgeroorlog' tussen bottom-up (bio-tensegrale, mechano-'burgeroorlog' tussen bottom-up (bio-tensegrale, mechano-
transductionele) en top-down (neuro-musculairetransductionele) en top-down (neuro-musculaire
transductionele) sturende componenten. Patiënten mettransductionele) sturende componenten. Patiënten met
chronische klachten vertonen toenemende co-morbiditeiten.chronische klachten vertonen toenemende co-morbiditeiten.

Vanuit een jarenlange klinische ervaring met patiënten metVanuit een jarenlange klinische ervaring met patiënten met
aanhoudende klachten van pijn en moeheid, ben ik tot deaanhoudende klachten van pijn en moeheid, ben ik tot de
bevinding gekomen dat het een verrijking is om de richtlijnenbevinding gekomen dat het een verrijking is om de richtlijnen
te integreren binnen een breder kader, vertrekkend vante integreren binnen een breder kader, vertrekkend van
enkele eenvoudige uitgangspunten.enkele eenvoudige uitgangspunten.

Levende organismen zijn quasiLevende organismen zijn quasi‑‑gesloten systemengesloten systemen

Als geheel vertonen levende organismen een dubbelAls geheel vertonen levende organismen een dubbel
recursief besturingssysteem, deels gesloten op basis vanrecursief besturingssysteem, deels gesloten op basis van
endogene zintuiglijke prikkels, eerder gerelateerd aan hetendogene zintuiglijke prikkels, eerder gerelateerd aan het
mechano-transductionele subsysteem, en deels open opmechano-transductionele subsysteem, en deels open op
basis van exogene zintuiglijke prikkels, meer gerelateerd aanbasis van exogene zintuiglijke prikkels, meer gerelateerd aan
het neuromusculaire subsysteem.het neuromusculaire subsysteem.

In langdurige, ononderbroken en onveilig aangevoeldeIn langdurige, ononderbroken en onveilig aangevoelde
omstandigheden nemen de exogene prikkels voorrang, totomstandigheden nemen de exogene prikkels voorrang, tot
aan de grenzen van de berekeningsmogelijkheden.aan de grenzen van de berekeningsmogelijkheden.
Progressief ontstaan er weefselspanningen, vervormt hetProgressief ontstaan er weefselspanningen, vervormt het
geheel en ontstaan er fysiologische stressreacties en meer energie-verbruikende ‘slechte gewoonten'.geheel en ontstaan er fysiologische stressreacties en meer energie-verbruikende ‘slechte gewoonten'.

Om terug te keren naar de vorige, veilige en zuinige wijze van aansturen zullen specifieke techniekenOm terug te keren naar de vorige, veilige en zuinige wijze van aansturen zullen specifieke technieken
(Representatie Manipulerende Cues) nodig zijn, toe te passen '24 uur per dag' en dit ‘7 dagen per week'.(Representatie Manipulerende Cues) nodig zijn, toe te passen '24 uur per dag' en dit ‘7 dagen per week'.

WatWat tijd nodig had om te ontstaan, zal ook tijd nodig hebben om weer te verdwijnen tijd nodig had om te ontstaan, zal ook tijd nodig hebben om weer te verdwijnen

Vanuit gezondheidseconomisch standpunt – zeker ook én vooral vanuit het welzijn van de patiënt - wordt deVanuit gezondheidseconomisch standpunt – zeker ook én vooral vanuit het welzijn van de patiënt - wordt de
grootste winst behaald wanneer de patiënt voor een (groot) deel zélf de regie van zijn herstel in handen neemt.grootste winst behaald wanneer de patiënt voor een (groot) deel zélf de regie van zijn herstel in handen neemt.
Vertrekkend vanuit de nog bestaande mogelijkheden en met een beeld van de toekomst voor ogen.Vertrekkend vanuit de nog bestaande mogelijkheden en met een beeld van de toekomst voor ogen.

Zelfregie is meer dan een intentieproces. Het vraagt om heel wat verandering, andere Zelfregie is meer dan een intentieproces. Het vraagt om heel wat verandering, andere beliefsbeliefs, aannames. Het, aannames. Het
ombuigen van negatieve en belemmerende gewoontes naar positieve. Men moet het niet gewoon willen, menombuigen van negatieve en belemmerende gewoontes naar positieve. Men moet het niet gewoon willen, men
moet er voor kiezen. En dat niet alleen gedurende de tijd dat men als patiënt in de praktijkruimte is. Het ismoet er voor kiezen. En dat niet alleen gedurende de tijd dat men als patiënt in de praktijkruimte is. Het is
precies in de thuistijd dat de nodige verandering de grootste kans krijgt. Tijd is een helende factor en de eersteprecies in de thuistijd dat de nodige verandering de grootste kans krijgt. Tijd is een helende factor en de eerste
voorwaarde om het natuurlijk herstel zijn kans te geven.voorwaarde om het natuurlijk herstel zijn kans te geven.

Secundaire preventie met o.a. het ergonomisch vermijden van lichaamshoudingen, -bewegingen en -Secundaire preventie met o.a. het ergonomisch vermijden van lichaamshoudingen, -bewegingen en -
verplaatsingen die inefficiënt en dus (op termijn) schadelijk zijn voor de lichamelijke weefsels én hun wijze vanverplaatsingen die inefficiënt en dus (op termijn) schadelijk zijn voor de lichamelijke weefsels én hun wijze van
aansturing, kan er voor zorgen dat dit herstel duurzaam zal zijn.aansturing, kan er voor zorgen dat dit herstel duurzaam zal zijn.

Dergelijke zienswijze is geen pleidooi voor meer zorgconsumptie maar voor het feit dat we ook, bij terechteDergelijke zienswijze is geen pleidooi voor meer zorgconsumptie maar voor het feit dat we ook, bij terechte
zorgen om de solvabiliteit van de gezondheidszorg, niet uit het oog mogen verliezen dat de mens geen machinezorgen om de solvabiliteit van de gezondheidszorg, niet uit het oog mogen verliezen dat de mens geen machine
is en dat iedere mens op zijn/haar tempo herstelt.is en dat iedere mens op zijn/haar tempo herstelt.

Het aanleren van zelfregie is een logische manier om iedereen de kans te geven beter te worden maar vooralHet aanleren van zelfregie is een logische manier om iedereen de kans te geven beter te worden maar vooral
om klachtenvrij te blijven en vraagt om andere technieken dan louter kinesitherapeutische. Zo kan praktischeom klachtenvrij te blijven en vraagt om andere technieken dan louter kinesitherapeutische. Zo kan praktische
filosofie helpen verandering te brengen in de manier waarop de patiënt over zijn/haar situatie denkt.filosofie helpen verandering te brengen in de manier waarop de patiënt over zijn/haar situatie denkt.

De kwaliteit van de beweging primeert op de kwantiteit van de bewegingenDe kwaliteit van de beweging primeert op de kwantiteit van de bewegingen

Patiënten met chronische klachten vertonen veelal een minder efficiënte manier om zich rechtop te houden enPatiënten met chronische klachten vertonen veelal een minder efficiënte manier om zich rechtop te houden en
van bewegen. Als je al een fout bewegingspatroon hebt, leidt meer bewegen meestal ook naar meer foutiefvan bewegen. Als je al een fout bewegingspatroon hebt, leidt meer bewegen meestal ook naar meer foutief
bewegen, met meer pijn én meer moeheid als gevolg.bewegen, met meer pijn én meer moeheid als gevolg.
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De 6 andere reacties weergevenDe 6 andere reacties weergeven
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Digitale detox is nodig (blog)Digitale detox is nodig (blog)

Het zou zonde zijn om hemHet zou zonde zijn om hem
geneeskunde te laten studerengeneeskunde te laten studeren
(blog)(blog)
DoorDoor Marc van Impe | 02/07 om 09u21 Marc van Impe | 02/07 om 09u21

In antwoord op de reactie van MijnheerIn antwoord op de reactie van Mijnheer
JP SansenJP Sansen
Mijnheer Mijnheer Rik WindeyRik Windey heeft 14 heeft 14
minuten geleden gereageerdminuten geleden gereageerd

Bij de burgerlijk ingenieursBij de burgerlijk ingenieurs
hebben ze de verplichtehebben ze de verplichte
toelatingsproef niet meer.toelatingsproef niet meer.
Volgens een prof haddenVolgens een prof hadden

ze na een tijd door dat niet geslaagdeze na een tijd door dat niet geslaagde
studenten ook perfectstudenten ook perfect
ingenieursmateriaal konden zijn. Niingenieursmateriaal konden zijn. Ni......
Lees meerLees meer

Digitale detox is nodig (blog)Digitale detox is nodig (blog)
DoorDoor Marc van Impe | 04/07 om 15u16 Marc van Impe | 04/07 om 15u16

Dokter Dokter Simone ULRIXSimone ULRIX heeft 13 uren heeft 13 uren
geleden gereageerdgeleden gereageerd

Et si chacun comprenait leEt si chacun comprenait le
coût environnemental decoût environnemental de
tous ces échanges inutilestous ces échanges inutiles
et doublement polluants... et doublement polluants... 

Si Internet était un pays, ce serait leSi Internet était un pays, ce serait le
troisième plus gros consommateurtroisième plus gros consommateur
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Bij acute patiënten betracht men het verbeteren van de belastbaarheid en herstelbevordering door (gesproken)Bij acute patiënten betracht men het verbeteren van de belastbaarheid en herstelbevordering door (gesproken)
instructie en raadgevingen. Chronische patiënten lijken meer baat te hebben met een lichaamgestuurdeinstructie en raadgevingen. Chronische patiënten lijken meer baat te hebben met een lichaamgestuurde
methode die de methode die de readiness potentialsreadiness potentials (de parate beschikbare vermogens) ten goede komt. Een ander (de parate beschikbare vermogens) ten goede komt. Een ander
economisch en ergonomisch bewegingspatroon dient door het lichaam als automatisme te worden ervaren eneconomisch en ergonomisch bewegingspatroon dient door het lichaam als automatisme te worden ervaren en
stilaan te worden opgeslagen. De patiënt wordt dus van onbewust onbekwaam via bewust bekwaam naarstilaan te worden opgeslagen. De patiënt wordt dus van onbewust onbekwaam via bewust bekwaam naar
onbewust bekwaam begeleid.onbewust bekwaam begeleid.

Een gunstige Een gunstige 'stand by''stand by' modus bij aanvang van de beweging is de minst energie-verbruikende modus. De modus bij aanvang van de beweging is de minst energie-verbruikende modus. De
lichaamsvorm is dan omnidirectioneel uitgezet: 'lang, breed en diep'. Hoe economischer iemandslichaamsvorm is dan omnidirectioneel uitgezet: 'lang, breed en diep'. Hoe economischer iemands
referentiestaat, hoe groter de kans dat een functie welgevormd zal worden gestart en het beoogde doel bereikt.referentiestaat, hoe groter de kans dat een functie welgevormd zal worden gestart en het beoogde doel bereikt.
Bij minder economische procedures is er een andere anticipatie nodig om pijn en vermoeidheid te beperken metBij minder economische procedures is er een andere anticipatie nodig om pijn en vermoeidheid te beperken met
bijkomende berekeningsmogelijkheden en energiebehoeftes voor het systeem als geheel.bijkomende berekeningsmogelijkheden en energiebehoeftes voor het systeem als geheel.

Door specifieke anticipatie kan teruggekeerd worden naar de ‘Door specifieke anticipatie kan teruggekeerd worden naar de ‘stand bystand by' modus' modus

Een tegen-deterministische benadering zal nodig zijn om terug te keren naar de Een tegen-deterministische benadering zal nodig zijn om terug te keren naar de 'stand by''stand by' modus. Dit vraagt om modus. Dit vraagt om
een 'een 'deconstructdeconstruct', het afbouwen van de input van de meer kostende exogene prikkels, terwijl gelijktijdig een', het afbouwen van de input van de meer kostende exogene prikkels, terwijl gelijktijdig een
‘‘constructconstruct' plaatsgrijpt van het laten voorgaan van endogene prikkels.' plaatsgrijpt van het laten voorgaan van endogene prikkels.

Dit kan middels gebruikmaking van specifieke Representatie Manipulerende Cues gericht op het manipulerenDit kan middels gebruikmaking van specifieke Representatie Manipulerende Cues gericht op het manipuleren
van de door de persoon geëigende representatie. Hierbij spelen veranderingen zowel van de inhoud als van devan de door de persoon geëigende representatie. Hierbij spelen veranderingen zowel van de inhoud als van de
context van het organisme een belangrijke rol. Loram et al. hebben eind 2016 aangetoond dat een proactievecontext van het organisme een belangrijke rol. Loram et al. hebben eind 2016 aangetoond dat een proactieve
remming gericht op de nekspieren een regulerende werking heeft hetgeen leidde tot lagere energetische totaleremming gericht op de nekspieren een regulerende werking heeft hetgeen leidde tot lagere energetische totale
kosten voor een zelfde functie.kosten voor een zelfde functie.

Engagement van verschillende partners is vereistEngagement van verschillende partners is vereist

Chronische klachten vragen daarom om een brede benadering, om transdisciplinair overleg en om een andereChronische klachten vragen daarom om een brede benadering, om transdisciplinair overleg en om een andere
ingesteldheid bij patiënt én zorgverlener.ingesteldheid bij patiënt én zorgverlener.

Het ten goede veranderen van de wijze van functioneren stoelt op samenwerking én Het ten goede veranderen van de wijze van functioneren stoelt op samenwerking én compliancecompliance van diverse van diverse
partners: de patiënt, de therapeut en de arts. De significante derden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen,partners: de patiënt, de therapeut en de arts. De significante derden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen,
tevens ook de overheid die (een deel) vergoedt. 'Niet zonder engagement' kan het motto zijn voor alletevens ook de overheid die (een deel) vergoedt. 'Niet zonder engagement' kan het motto zijn voor alle
betrokken partners.betrokken partners.

BlendedBlended fysiotherapie kan hierbij helpen, met een combinatie van  fysiotherapie kan hierbij helpen, met een combinatie van feed forwardfeed forward en  en feedbackfeedback om de compliance om de compliance
hoog te houden. De zorgverlener moet de verantwoordelijkheid voor het herstel voor een stuk durven loslaten.hoog te houden. De zorgverlener moet de verantwoordelijkheid voor het herstel voor een stuk durven loslaten.
Om die verandering vorm te geven zal hij/zij zich zowel binnen als buiten zijn vakdomein moetenOm die verandering vorm te geven zal hij/zij zich zowel binnen als buiten zijn vakdomein moeten
herpositioneren.herpositioneren.

Een dergelijk beleid kadert in in de meer en meer naar voor geschoven visie van Machteld Huber; positieveEen dergelijk beleid kadert in in de meer en meer naar voor geschoven visie van Machteld Huber; positieve
gezondheid, gekenmerkt door volgende vier P's: gePersonaliseerd, Predictief, Preventief en Participatief.gezondheid, gekenmerkt door volgende vier P's: gePersonaliseerd, Predictief, Preventief en Participatief.

Deze tekst is deels gebaseerd op een te verschijnen artikel in samenwerking met Luc De Nil, MScDeze tekst is deels gebaseerd op een te verschijnen artikel in samenwerking met Luc De Nil, MSc
Kinesitherapie en Leonid Blyum, MSc MathematicsKinesitherapie en Leonid Blyum, MSc Mathematics

Jan b EyskensJan b Eyskens (1952), Doctor in de Medische Wetenschappen (UA), Bewegingsconsulent en Filosofisch (1952), Doctor in de Medische Wetenschappen (UA), Bewegingsconsulent en Filosofisch
Practicus. Begeleidt mensen met aanhoudende klachten van pijn en/of moeheid vanuit het concept van dePracticus. Begeleidt mensen met aanhoudende klachten van pijn en/of moeheid vanuit het concept van de
positieve geneeskunde waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden die er nog zijn. Om van daaruit nieuwepositieve geneeskunde waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden die er nog zijn. Om van daaruit nieuwe
kansen te creëren. Daartoe werd een specifiek programma DoorvoeldBewegen ontwikkeld, een combinatie vankansen te creëren. Daartoe werd een specifiek programma DoorvoeldBewegen ontwikkeld, een combinatie van
inzichten uit diverse domeinen (inzichten uit diverse domeinen (www.bewegingspraktijk.bewww.bewegingspraktijk.be / www.yesbody.be). / www.yesbody.be).
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