
 
Inleiding 
Zaterdag 30 oktober was het seminar van 
Henk Mohr die op 85 jarige leeftijd, na 55 
jaar praktijk, besloot te stoppen met 
werken.  Henk heeft een interessante, 
veelzijdige carrière achter de rug en staat 
bekend als een bevlogen fysio-manueel 
therapeut. Bevlogenheid ingevlochten in 
zijn levenshouding waarin hij met zoveel 
mogelijk vitaliteit, toewijding en 
absorptievermogen zoveel mogelijk uit 
zijn talenten en passies haalde. Wij 
kennen Henk als praktijkhouder, docent, 
expert o.a. op gebied van het KISS-
syndroom en als inspirerend collega.  
 
Symposium 
In dit kader werd er door zijn directe 
collega’s een afscheid of terugblik 

georganiseerd op Urk. Henk was gevraagd 
naar Urk te komen voor een interview in 
het kader van de oral history opnames van 
de SGF en werd tevens verrast met een 
feestelijke terugblik door zijn directe 
collega`s waaronder Peter Teunissen en 
Eric Saedt. Dit in het bijzijn van de 
inmiddels gearriveerde familie van Henk. 
Voor de info Oral History Henk klik hier. 
Op een passend moment in de middag 
sessie ontving Henk de prestigieuze James 
Gerlagprijs uit handen van het bestuur 
van de Nederlandse Vereniging voor 
ManueleTherapie (NVMT), dit als blijk van 
waardering voor zijn inzet en verdiensten 
voor het vakgebied van de manuele 
therapie. De prijs wordt in 2022 op het 
congres van de NVMT nog officieel 
uitgereikt. 

  

 
Ontvangstcomité: Peter Teunissen, 

Anton de Wijer en Eric Saedt 

 
                             Locatie SGF te Urk 

Impressie sprekers. 

      Stichting Geschiedenis Fysiotherapie  
 

      Een impressie 

    Afscheid-seminar Henk Mohr 
 

  

 

http://www.sgfinfo.nl/oral-histories/


 
                       Anton de Wijer, voorzitter SGF, opent het symposium. 

 
Anton de Wijer  
De voorzitter van de SGF opende het 
seminar en heette Henk Mohr, zijn familie 
en de genodigden  van harte welkom.  
In volgelvlucht gaf Anton een historische 
impressie van de indrukwekkende locatie 
van het Trefpunt Medische Geschiedenis 
op Urk alwaar de SGF haar residentie 
heeft. Anton vroeg zich in de inleiding af 
hoe het zit met de huidige archiefopbouw 
van de fysiotherapie en gaf aan dat er in 
het historisch archief op Urk regelmatig 
interessante ontdekkingen zijn. De  SGF 
beschikt over veel materiaal, boeken, 
tijdschriften, apparatuur, beeldmateriaal 
e.d. waar regelmatig over gepubliceerd 
wordt o.a. in FysioPraxis. Naast een rijke 
historie van de grondleggers in de 
fysiotherapie (waaronder Ling, Cyriax, 
Metzger, Mom etc.) beschikt de Stichting 

steeds meer over van belang zijnde 
stukken van de Beroepsinhoudelijke 
Lidverenigingen van het KNGF. Er blijft 
nog veel werk te doen om het historisch 
erfgoed van de fysiotherapie te 
verzamelen, te archiveren en te 
beschrijven.  
 
Eric Saedt 
Eric Saedt begon zijn betoog met het 
zojuist verschenen proefschrift van Femke 
Driehuis. De titel van het proefschrift 
luidt: ‘Manual physiotherapy diagnosis 
and treatment in infants: a cry for help’.2  
Het onderzoek is gericht op de diagnostiek 
van vermoedelijke ‘Hoog Cervicale 
Functiestoornissen’ van zuigelingen. In 
FysioPraxis verscheen een artikel en er is 
een publieksversie van het proefschrift 
beschikbaar.1  

 

 
Eric Saedt, bespreekt de conclusie uit het proefschrift van 
Femke Driehuis. 

Proefschrift 
 

 
 

\Manuele therapie bij zuigelingen. 
Een korte publieksversie van mijn  

proefschrift. 
 

FEMKE DRIEHUIS 
 



Eric memoreert dat Henk zeer bevlogen 
was met het behandelen van cervicale 
functiestoornissen bij zuigelingen en gaf 
uitleg over het zogenaamde KISS-
syndroom.  
Uit het proefschrift van Femke blijkt 
volgens Eric o.a. dat er geen 
doorslaggevend bewijs is voor het gebruik 
van de passieve hoog cervicale rotatie 
testen maar dat er wel sprake lijkt te zijn 
van hoog cervicale functiestoornissen bij 
zuigelingen (Level 2).  
Eric, die veel met Henk samenwerkte op 
dit gebied, benadrukte hoe Henk de harde 
mobilisaties omvormde tot milde 
handgrepen en dat er volgens Henk veel 
meer geoefend moet worden op de  
 

uitvoering en toepassing van de manuele 
handgrepen. Dat kreeg overigens iedere 
student manuele therapie steevast te 
horen op de opleiding manuele therapie. 
Manuele vaardigheid stond op nummer 
een bij Henk!!   
 
Peter Teunissen 
Peter Teunissen besprak de roots van het 
vakgebied manuele therapie. Waar komen 
we vandaan? Zo moesten volgens Peter 
de zogenaamde ‘bonesetters’, die zonder 
het principe van Evidence Based Medicine 
te werk gingen, zich redden met de 
inzichten en middelen die er waren op dat 
moment. 
 

 
                                               Peter Teunissen, fysio/manueel therapeut 

 
Vele namen uit de oudheid van het 
vakgebied kwamen voorbij waar de 
propaganda vooral gericht was op de 
‘harde manipulatie’. De calamiteiten 
konden dan ook niet uitblijven volgens 
Peter. Wat was er dan nodig om dit te 
voorkomen, vroeg Henk zich af? Pre-
manipulatieve screening of extra 
scholing….in ieder geval moest de ‘hand 
van de therapeut’ geschoold worden 

(“gentle hand”). Dat is waar we sterk in 
geloven en waar we  nu staan, aldus 
Peter. Er is nu gelukkig een borging van 
manueel therapeutische kwaliteit d.m.v. 
een register voor de specifieke doelgroep 
kinderen (kinder manueel register).  
Bij al deze ontwikkelingen speelde Henk 
Mohr een grote rol en hij werd hiervoor in 
2002 koninklijk onderscheiden met een 
ridder orde.  

 
 
 
 



Uitreiking Gerlagprijs 
 

 
Gerard Wees, voorzitter NVMT 

  
Uitreiking door Marianne van Roon 

 
Epiloog 
In de Ede, waar Henk praktiseerde, stond 
Henk bekend om ‘Dr. Nek’ vanwege zijn 
deskundigheid op nekgebied. De SGF zou 

hem graag ‘Dr. Gentle hand’ willen 
noemen!  
 

 

 
Henk Mohr, werkzaam in de fysio-manuele therapie 

van 1966-2021. 
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