
Welkom



Waarom we de 

spijker weleens

misslaan

ROB DE BIE



Welkom bij een niet lineaire en

wonderlijke reis door een stukje

fysiotherapie wetenschap



Oftewel de missing link tussen

wetenschap en praktijk



Tot ca 1980 bestond er nauwelijks

wetenschap in de fysiotherapie

De onderbouwing vòòr 1980:

 Goeroedenken

 Expert opinion

 Groeps consensus

 Modellen ‘lenen’ van anderen

 Aantal zittingen was belangrijker
dan de inhoud1991: 389 trials

2019: 6781 trials



“Toen verscheen het 

beroemde/beruchte Blauwe

boekje van Heleen Beckerman en

Lex Bouter”  

 Beckerman H. Bouter LM. 

Effectiviteit van fysiotherapie: een

literatuuronderzoek. 1991 

Vakgroep Epidemiologie en

Biostatistiek, Rijksuniversiteit

Limburg



Resumerend kan worden gesteld dat ons literatuur onderzoek

In ieder geval heeft geleid tot een constructieve discussie over 

de methodologie van effectonderzoek binnen de fysiotherapie



NIVEL 1998



Gebrek aan evidentie

Als je denkt dat het niet werkt, 

werkt het minder

Door herhaald aan te halen

wat niet effectief was, 

verminderde geloof en

behandelkracht in de 

fysiotherapie bij professional 

en patient

Volume fysiotherapie was 

groot, dus makkelijk

slachtoffer van geplande

bezuigingen in de jaren 90

Gebrek aan bewijs is niet

hetzelde als geen bewijs



Wat gebeurde er als reactie op 

deze schokgolf?

 Een aantal universiteiten en hogescholen ging intensiever
onderzoek doen naar fysiotherapie

 M.n. clinical trials en systematic reviews

 Pas 15 jaar later aandacht voor klinimetrie, prognose en diagnostiek

 Scholingsprogramma’s in het land over EBM

 Scholing van docenten fysiotherapie in de wetenschap

 Bij- en nascholing en accreditatiepunten verstevigd

 Uitrol richtlijnen programma fysiotherapie

 Opzet onderzoekersopleiding fysiotherapie in Maastricht, later met 
o.a. oud leerlingen doorontwikkeld naar Fysiotherapie wetenschap
in Utrecht



Ontwikkeling van wetenschap
11



Ontwikkeling van criteria lijsten

 Maastricht list for systematic reviews n= 20

 Maastricht Amsterdam list for systematic reviews n= 50

 Cochrane Back Group list for systematic reviews n = 96

 Cochrane Musculoskeletal list for systematic reviews n = honderden

 Delphi lijst = duizenden reviews1


1The delphi list: A criteria list for quality assessment of randomized 

clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi 

consensus. A.P. Verhagen, H.C.W. de Vet, R.A. de Bie, A.G.H. 
Kessels, M. Boers, L.M. Bouter, P.G. Knipschild.  1998

https://research.vu.nl/en/persons/lm-bouter


Opzet Centre for Evidence Based 

Physiotherapy Maastricht

 Opzetten PeDro database

 Interactieve EPD’s

 Congres Onderzoek in Beweging

 Cochrane Field rehabilitation and related therapies

 Ondersteuning reviewers en hogescholen op gebied van 

fysioterapie



EBM scholingsprogramma



Scholing van docenten

fysiotherapie in de wetenschap

 Intensieve bij en nascholing van docenten– eerst in het zuiden later 
in het hele land

 Op vrij- en zaterdagen – groot enthousiasme,enige nadeel was 
voorspelbaarheid van het menu



Ontwikkeling richtlijnen

2007

- Enkelletsel - 1998

- Incontinentie - 1998

Per fase test in het veld: diagnostiek, 

behandeling prognose

Per richtlijn een lespakket

(hogescholen en nascholing)

Geplande periodieke bijstelling



Waarom richtlijnen maar 

gedeeltelijk succesvol waren

 Discrepantie tussen evidentie en praktijk (deze patiënten zien wij

hier niet, hartelijke groet uit Gulpen)

 Wegbezuinigen lespakket

 Bezuinigingen op hele richtlijn productie

 Fysiotherapeuten hadden niet de kennis om nieuwere en

technischer richtlijnen te lezen cq te gebruiken

 Gebruik van de richtlijn leidde tot keurslijf van zorgverzekeraars en

een hele waslijst aan zaken in het EPD waaraan men moest

voldoen, zonder dat dit impact had op de patiënt of tot een beter
tarief leidde



Talloze rapporten over effectiviteit

en wenselijkhed fysiotherapie zijn

niet door de Haagse burelen

gekomen…



Talloze boeken

nationaal en

international om 

LLL door te zetten



Waar staan we nu?

 Groot aantal lectoraten en leerstoelen – inbedding vaak tijdelijk, of 

in researchlijnen waar fysiotherapie niet leidend is

 Systematische financiering ontbreekt nog steeds

 Link met het praktijkveld groeit (te) langzaam

 Onderzoekers zijn geen goede link met het praktijkveld

 Embedded scientists helpen maar ten dele

 Resultaten van wetenschappeljik onderzoek vallen altijd tegen…..

 Er staat veel te veel druk op wetenschappers – terug naar de tijden van 

met een boekje in een hoekje



Het paradigma moet veranderen I

 Niet afhankelijk maken van andere beroepsgroepen

 Wel samenwerken en multidiciplinair gezondheidsproblemen
aanpakken en onderzoeken

 Recent voorbeeld: revalidatie na COVID – 4 universiteiten en 5 

beroepsgroepen (dietetiek, logopedie, oefentherapie, fysiotherapie, 

revalidatie) en belangengroepen (NIVEL, longfonds, 

patiëntenfederatie)

 Werk samen met beroepsgroepen en wetenschappers die buiten

het veld staan - verlaat het paradigma dat alleen goed onderzoek

gedaan kan worden door fysiotherapeuten zelf



Het paradigma moet veranderen II

 Ophouden met doodlopende wegen

 Noodzaak tot fundamenteel onderzoek

 Ophouden met clinical trials – althans voor dit moment

 Noodzaak prognostisch en big data onderzoek

 Noodzaak verhogen kennisnivo in de basisopleiding, m.n. op 
academische vaardigheden en self propelling vermogen (LLL)



Dank voor de aandacht!


