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stelling

Fysiotherapeuten zijn te veel gefocused op symptomen ( de 
door het NIP en anderen gepropageerde oriëntatie op het stoornissen-
niveau uit de ICIDH heeft daar significant aan bijgedragen)

Vraag : is een classificatie wel geschikt als taal? 

Fysiotherapeuten gaan te veel uit van de therapie in plaats van 
het onderliggend mechanisme



de koude pasgeborenen

Een asfyctische pasgeborene

Temperatuur

Fysiologie van het brein

Therapie



uitgangspunt

Een afwezigheid van bewijs betekent geen bewijs van 
afwezigheid

Fysiotherapie stoelt op verworvenheden en inzichten van de 
(patho)fysiologie

Fysio-therapie behoort derhalve altijd fysio-logisch te zijn



twee voorbeelden

Longfysiologie en longfysiotherapie

Neurofysiologie (neurogene inflammatie) en fysiotherapie



cystische fibrose

Erfelijke aandoening

Endocriene problemen

Pulmonale problemen (taaie mucus productie)

Recidiverende luchtweginfecties











fysiotherapie : de idee

Door trillingen toegediend via de thoraxwand laat het slijm los

: tapotage/ battre à l’ air comprimé

: trilmachines

: hoestmachines











longdynamica

Intra-pulmonale druk gaat omhoog en omlaag met de
ademhaling

Intra-pleurale druk verandert ook tijdens de 
ademhaling en is minder dan de intra-pulmonale druk

Dit drukverschil creëert de kracht dat de uitgerekte 
longen tegen de thoraxwand aandrukt



de fysiologie : klaring
Drukveranderingen : Equal Pressure Point ( EPP)



Mucociliair transport ( ciliae en tapis roulant)



Explosieve uitademing : hoesten



geforceerde expiratie

Krachtige uitademing ( =‘ huff ’) met open mond en open 
glottis

Bij ‘huffen’ verplaatst mucus zich naar centraal

Goed uitgevoerd leidt het tot een maximale luchtstroom met 
minimale luchtwegcollaps



vandaag

Tapotage nauwelijks (?)/niet meer toegepast

De op fysiologische principes gebaseerde, wetenschappelijk 
meermalen bewezen, effectieve ACBT methode  is de 
standaard



JAMA 2006 Oct 18;296(15):1851-7.

Pre-operative intensive inspiratory muscle training (IMT) to
prevent post-operative pulmonary complications (PPC’s) in 
high-risk patients undergoing CABG surgery: a randomized
clinical trial

Hulzebos EH, Helders PJM, Favié NJ, De Bie RA, Brutel de la Riviere A, van 
Meeteren NL.

Conclusion: Pre-operative IMT reduces the incidence of  PPC’s 
and duration of  postoperative hospitalization in patients at high 
risk of  developing a pulmonary complications undergoing 
CABG surgery



les

Is alles wat logisch klinkt of  lijkt ook écht fysio-logisch?



reumatoide arthritis

Auto-immuun pathologie

T-cel systeem ontspoord

Doorgaans poly-articulair

Chronisch, grillig beloop











observaties…..
Bij mensen met een bestaande RA en een verworven  
hemiplegie na een CVA bij zag men aan de verlamde zijde 
geen ontstekingsverschijnselen meer in de gewrichten ….

Vraag :

Brengt rust de oplossing?

Is het zenuwstelsel betrokken bij RA?



beleid toen

Bedrust kuren

Medicatie

Passief  bewegen van de gewrichten

Warmte pakkingen van de gewrichten



Science, 1984, Nov 2;226(4674):547-9.

Intraneuronal substance P contributes to the severity of  experimental arthritis.

Levine JD et al,

Abstract. There is evidence that substance P is a peptide neurotransmitter of  some 
unmyelinated primary afferent nociceptors and that its release from the peripheral
terminals of  primary afferent fibers mediates neurogenic inflammation. The 
investigators examined whether substance P also contributes to the severity of  
adjuvant-induced arthritis, an inflammatory disease in rats. They found that, in the 
rat, joints that developed more severe arthritis (ankles) were more densely
innervated by substance P-containing primary afferent neurons than were joints
that developed less severe arthritis (knees). Infusion of  substance P into the knee
increased the severity of  arthritis; injection of  a substance P receptor antagonist did
not. These results suggest a significant physiological difference between joints that
develop mild and severe arthritis and indicate that release of  intraneuronal
substance P in joints contributes to the severity of  the arthritis.



Neurosci Lett, 1987, Mar 9;74(3):315-9.

Release of  substance P from the spinal dorsal horn is enhanced in polyarthritic
rats

Oku R, Satoh M, Takagi H.

Abstract. Using in situ spinal dorsal horn perfusing method in 
decerebrated rats, we measured the release of  immunoreactive
substance P (iSP) in polyarthritic rats. The spontaneous release of  
iSP from the dorsal horn in the polyarthritic rats was significantly
accelerated over that in control non-inflamed rats. Passive 
movements of  the inflamed ankle joint evoked a significant
increase in the release of  iSP, while a similar movement of  the 
non-inflamed joint led to no such increase. These results suggest
that the facilitated release of  iSP from the primary afferent terminals
in the spinal dorsal horn in polyarthritic rats possibly plays a role in 
transmission of  chronic pain of  inflamed joints.





Arthritis Rheum, 1994, Nov;37(11):1578-82.

Effects of local heat and cold treatment on surface and articular temperature of
arthritic knees

Oosterveld FG, Rasker JJ.

Abstract. The traditional model, that intra-articular temperature is
decreased by superficial heat and increased by superficial cold, must 
be discarded. In arthritis patients, intra-articular temperature is
increased by superficial heat and decreased by superficial cold. 
This has clear consequences for treatment policy.



oeps…..

De fysiotherapeutische interventie had dus niet alleen een
averechts effect, maar ook een zeer óngewenst effect!



beleid nu

Immunosuppressiva

Actief  beweegprogramma

Aandacht voor fysieke fitheid en training



les

Ga nooit uit van een therapie of  een verrichting, maar van een 
onderliggend (patho)fysiologisch proces en stem daar de 
interventie op af

Anders gezegd: weet waarom, je wanneer, wat, doet!



om mee te nemen

Biologische mechanismen gehoorzamen geen therapeutische 
methode of  een anatomische indeling waar veel 
onderwijsprogramma’s in de fysiotherapie van uitgaan ( de 
nek, de schouder, de heup, de knie etc), maar werken via 
signalisatie, interactie, en volgens de wetmatigheden van de 
fysiologie ( reparatie, adaptatie, compensatie)

Let op : in tegenstelling tot de fysio-therapie kent de fysio-logie kent geen 
normalisatie



en……

Het belang van een eigen onderzoeksdomein !

Op dit moment staat de zelfstandigheid van de fysiotherapie 
als vakgebied ter discussie!



De les uit het verleden

Fysio-therapie behoort altijd fysio-logisch te zijn



tot ziens


