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• Introduc)e
• End of ………………..?? 

Vertrouwen in Beweging 
Een visie op fysiotherapie en het vak van fysiotherapeut 

Asclepios, the God of health, while examining a pa)ent. 

A priest-physician was responsible for examinations and
treatments. Treatment modalities in the Asclepions included
hydrotherapy, physiotherapy, hygienic rule, diet, well-
known drug therapies, and minor surgical procedures.
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De toekomst van fysiotherapie in het 
perspectief van de geschiedenis 
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Zeldzame aandoeningen

• Prevalen(e: minder dan 1 op 2000

• Aantal zeldzame aandoeningen > 7.000

• Aantal pa(ënten: in Nederland: 1 miljoen, 
in Europa: 35 miljoen

• 80% erfelijk / gene(sch

• 75 % openbaart zich in de kinder(jd
• 20% zorgkosten
• 10% sterfgevallen

• 25% te late diagnose: (jd tot diagnose 5-30 jaar
• Geen effec(eve therapie cq. (duur) (wees)geneesmiddel

• Geen kwaliteitstandaarden

• Zwak zorglandschap: coördina(e, verbinding 1e en 2e lijn

www.vsop.nl
www.zichtopzeldzaam.nl

v o o r  z e l d z a m e  e n  g e n e t i s c h e  a a n d o e n i n g e n

http://www.vsop.nl/


1989-1996 Stichting tot behoud ener Heilgymnastische Bibliotheek

"wie zijn geschiedenis kent, 
begrijpt het heden beter en 
is op de toekomst 
voorbereid!"

Trefpunt Medische 
Geschiedenis Foksdiep 
2-8 op Urk



Doel:
de historische kennis en interesse met betrekking tot de fysiotherapie te 
bevorderen.

Zij doet dit door middel van de volgende ac1viteiten:

• Het bijeenbrengen en onderhouden van een historische bibliotheek en het 
verzamelen van historisch materiaal, waaronder foto’s, films, apparatuur. 

• Het s1muleren van historisch onderzoek.

• Tot haar educa1eve taken rekent de SGF o.a. het plaatsen van ar1kelen in 
1jdschriEen en het geven van lezingen en colleges binnen verenigingen en 
opleidingsins1tuten op het terrein van de fysiotherapie. 

• De SGF heeE een opslag, atelier en documenta9ecentrum, waar apparaten, 
boeken, 1jdschriEen, archieven, foto- en filmmateriaal van organisa1es en 
personen kunnen worden ondergebracht.



Dr. Johann Georg Mezger
(1838-1909)

Amstel 
Hotel, 
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https://www.youtube.com/watch?v=d-EwQ45nd6Y

2019

https://www.youtube.com/watch?v=d-EwQ45nd6Y


guldentherapie

Review Michelotti 2016

1959 TvT

Posture
Total body 
approach

Dento-maxillaire, 
faciale, craniale en 
cervicale orthopedie
JAC Duyzings

Effectiveness of Manual Therapy and Therapeutic Exercise for
Temporomandibular Disorders: Systematic Review and Meta-
Analysis 2016



Dr. Nick van der Horst (Sport)Fysiotherapeut 
Fysiotherapiewetenschapper 

Preventie van hamstringblessures in voetbal -
Oefenprogramma's en sporthervatting
2017



leefstijl Leefs%jl

Coaches

Dr G.D.M. Schreber
Geneeskundige kamergymnas6ek 
Voor beiderlei kunne en elken lee:ijd 

Zel=ulp
Leefs6jl
Beweegprogramma’s 
anno 1905



Clustering van specialisa0es zorgt voor een 
heldere posi0onering rich0ng pa0ënten, 
zorgveld en onderwijs en onderzoek 

• Een mogelijke clustering is kinderen, ouderen en            
aandoeningen op het gebied van neurologie,           
cardiorespiratoire systeem, musculoskeletale systeem en oncologie.
• In 2025 is er structurele verbinding en verankering van het 

(uitvoerend) vakgebied met wetenschap, onderzoek en onderwijs. 

1998



Cancer survivorship

cure and care

ICF

Hearts in healthcare

Inzet van externe kennis 
(waaronder context, waarden),  
klinische expertise, kennis en 
voorkeuren van de patiënten

Hoe doe je dit? 

Passie, compassie, wetenschap, innova4e, kwaliteit

Introduc?e
End of ………………..?? 

PICO

RVS

Zonder context 
géén bewijs

2017



• De tandarts, ook voor rugklachten

Prof. dr. van Tulder: “Veel behandelingen zijn 
niet of weinig effectief. Sterker nog; allerlei 
behandelingen maken het alleen maar 
erger”.

Van Tulder: “Ons onderzoek toont aan dat actief 
blijven en oefeningen doen de beste strategieën 
zijn om zelf met lage rugklachten om te gaan, 
zelfs als dat leidt tot tijdelijke toename van pijn. 
Ook is het heel belangrijk om aan het werk te 
blijven en dagelijkse activiteiten en hobby’s te 
blijven uitvoeren.”

Betekenis volle doorbraken zijn er in de afgelopen der5g jaar 
nauwelijks geweest. Richtlijnen veranderen in de kern 
nauwelijks

RCD rou(nely collected data!!

Prof dr R.A.B. Oostendorp:



EBP naar Context-based

• De fysiotherapie is volwassen geworden
• Kwaliteit bijzonder goed;  evidence- based principes leidend

• De fysiotherapie staat aan het begin van een mooie toekomst waarin 
mul>disciplinaire richtlijnen en uitgekiende zorgpaden centraal staan

• 25000 clinical trails, 5000 systema>sche reviews, 500 richtlijnen 
Prof dr Lex M. Bouter,
Hoogleraar methodologie en 
integriteit, VU  medisch 
Centrum, Amsterdam 



The Hippocratic ladder for correction
of spinal deformities with the head
pointing downwards

15 hoogleraren en 15 lectoren, 400 gepromoveerde 5

Onderzoeksagenda Fysiotherapie WCF 
(bedacht door Fysiotherapeuten, uitgevoerd door fysiotherapeuten, 
fysio-logisch; Fysiotherapie behoort alEjd fysio-logisch te zijn)

een van de drie pijlers van EBM is, naast de klinische experEse van de 
behandelaar en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek ‘Shared 
decision making, waarin de context van de paEënt terecht een rol van 
betekenis krijgt toegedicht, 

de-implementeren van bewezen niet effecEeve zorg. 

Spreekkamer werkelijkheid 



Naviga&ng the unkonwn

• Uitdagingen  
• kwaliteit / zorgverzekeraars/ posi4onering (consumenten / verwijzers), 

ledenwerving.
• Rela4onele band tussen BI’s, KNGF en organisa4es (kantoor)

in- en extern.
• Samenwerken =  samen verder = samen sterk (BI’s) 
• Netwerkgeneeskunde 

“Every Great Move forward in life begins with a life with a 
leap of faith, a step into unknown.” @ Mahendra Kapady.



End  of 

• Ft moeten veranderen en zich aanpassen aan deze tijdgeest. Maar 
hoe?
• Vroeger priester, jurist en dokter die vertelde wat goed en slecht was, 

normaal of abnormaal// vertrouwen publiek. 
• Nu culturele, economische, politieke en sociale krachten die invloed 

hebben op processen.
• Demografische veranderingen/ toenemende kosten/ epidemie 

leefstijl aandoeningen/ ontmantelen van traditionele zorgsystemen/ 
toenemende individuele verantwoordelijkheid/ democratisering van 
kennis en gezondheidszorginformatie



Body is multiple

• WCPT 1951 curriculum advice:

“the content and learning in the social/behavioural sciences necessary
for ini=al prac=ce of the profession (e.g. psychology, sociology, 
communica=on, ethics and values, management, finance, teaching and
learning, lwa, informa=on communica=on technology (ICT), clinical
reasoning, evidence based prac4ce,and applied sta4s4cs) inclusing
laboratory or other prac=cal experiences .



• Ft weten zich aan te passen aan de tijd!!

• Overweldigend aanbod voor de patiënt vandaag de dag

• Van heilgymnast tot fysiotherapeut naar…………….

• Leeropdracht van geschiedenis naar ------

Interprofesioneel leren!!/ netweerkgenssekunde

KNGF
hoogleraren





Tot ziens op URK

An illustration of Hippocratic board by Apollonius of Kitium
showing correction of a spinal deformity by applying stronger
force to restore the anatomy of the spine, by using a plank. 


