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Samenvatting
De fysiotherapie heeft sinds de oprichting van beroepsverenigingen aan het einde van de negentiende euw
verschillende periodes in ontwikkeling gekend. Na een tijdperk waarin vele verschillende methoden en concepten zich
geprofileerd hebben, bestaat nu een era met de ontwikkeling van specifieke beroepsdefinities en - identiteit,
theorievorming en wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing en verdere ontwikkeling van het beroep. De
principes van het Maitland Concept der manuele therapie, sinds de 50-er jaren ontwikkeld, vormen in meerdere
anglo-saksische landen de basis voor het methodisch handelen in de fysiotherapeutische praktijk, maar zijn in
Nederland echter relatief onbekend. In deze bijdrage worden een aantal principes van het Maitland Concept belicht
en in samenhang met recente ontwikkelingen in de fysiotherapie gebracht.

Inleiding
In de veelzijdige ontwikkeling vooral na de tweede
wereldoorlog heeft de fysiotherapie de ontwikkeling van
vele verschillende methoden en concepten gekend. Het
werd echter in toenemende mate erkend, dat het een
ongunstige ontwikkeling was, dat vele fysiotherapeuten
zich meer met de verschillende methoden en concepten
indentificeerden dan met een gemeenschappelijke
beroepsidentiteit (KNGF, 1992). De KNGF (1998) heeft, in
navolging van andere beroepsorganisaties zoals de APTA
in USA (1983), CPA in Canada (1992) en de WCPT
(1999) een bewegingsparadigma geadopteerd als basis
voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke
beroepsidentiteit en een “body-of-knowledge” voor
wetenschappelijk
onderzoek.
Ook
wordt
de
bewegingscontinuum-theorie, voorgesteld door Cott et al
(1995) in navolging van Hislop’s werk (1975), als
mogelijke
body-of-knowledge
door
een
aantal
nederlandse auteurs aangepast (Bernards, Hagenaars,
Oostendorp and Wams, 1999)
Deze ontwikkelingen kunnen de indruk wekken dat de
verschillende concepten in de fysiotherapie volkomen
uitgediend hebben en plaats maken voor een algemeen

eclectisch systeem van problem solving en klinisch
redeneren m.b.t. de analyse en behandeling van
dysfuncties van het bewegende functioneren van de
mens.
Binnen deze ontwikkeling is het echter ook mogelijk dat
verschillende stromingen ook in toekomst blijven
bestaan, zoals dit ook binnen de psychologie
plaatsgevonden lijkt te hebben.
De manuele therapie, vooral bekend voor zijn bijdrage
aan de fysiotherapie in de reductionistische analyse van
bewegingen van delen van het bewegingssysteem (Cott
et al, 1995), kent verschillende basisconcepten. Deze
concepten komen in internationaal opzicht nader bij
elkaar te staan (SVOMP, 1999). Het is echter van
belang om de achtergronden en filosofie van de
verschillende concepten te kennen om een werkelijk
eclectische denkwijze te ontwikkelen of om de speciale
bijdrage van het betreffende concept aan de analyse en
behandeling van het bewegend funktioneren van een
mens te respecteren.
Het is het doel van deze bijdrage om principes van het
Maitland concept (zie figuur 1) binnen een kader van
huidige ontwikkelingen van de fysiotherapie toe te
lichten.

Principes van het Maitland Concept
 Algemene concept-filosofie: Brickwall-analogie – bewust scheiden van pathobiologische en klinische informatie in het
klinische redeneringsproces. De symptomen en tekens die een fysiotherapeut analyseert en behandelt, volgen de
specifieke beroepsdefinities van de fysiotherapie als specialist in de analyse en behandeling van bewegingsfunkties
(WCPT, 1999; APTA, 1983; CPA 1992; KNGF 1998)
 Klinisch redeneringsproces (Clinical Reasoning) met een hypothesen begeleide denkwijze (hypotheses-inductie en –
deductie) en een ontwikkeling van klinische patronen als basis voor het klinische beslissingsproces
 ‘Assessment’ – fysiotherapie is een proces gedurende meerdere zittingen, waarin hypotheses gevormd en getest
worden. Er zijn meerdere, verschillende evaluatie-stappen nodig, om tijdens het proces te controlleren of
behandelingsdoelen worden bereikt en gevarensituaties voldoende gerespecteerd. Assessment is een van de
belangrijkste zuilen in het methodisch handelen van het Maitland-Concept
 ‘Patient centred therapy’: het persoonlijke ziekte-beleven staat centraal, boven pathobiologische interpretaties.
Communicatie (verbaal en non verbaal) is een belangrijk bestanddeel van de therapie. Pijn, beperkingen en lijden
worden vanuit een biopsychosociaal paradigma beoordeeld en behandeld
 Behandeling en progressie van de behandeling: de behandelingstechnieken worden voortdurend aan de
veranderende situatie van de patient aangepast. Dit betreft vooral de interventies met passieve technieken
(mobilisaties, manipulaties), maar ook alle andere interventies uit de fysiotherapie. De behandelingsdoelen volgen de
terminologie volgens de ICF (WHO, 2001)
Fig. 1
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Filosofie – denkwijze als basis voor het klinisch
handelen

beroepsspecifieke theorie en kliniek en theorie uit
andere wetenschappen.

De Brickwall-Analogie werd in een tijdperk ontwikkeld,
waarin het fysiotherapeutisch redeneringsproces zeer sterk
op de analyse van pathobiologische processen gericht was
(Cyriax, 1962; Maitland, 1964). De Brickwall-analogie
echter stimuleert in klinische redeneringsprocessen een
bewuste scheiding te maken tussen medische diagnose,
pathobiologische processen, theoretische kennis uit
biomechanica, biochemie, (neuro)fysiologie en anatomie
enerzijds en anderzijds de klinische presentatie van de
patient met zijn specifieke symptomen en tekens van
bewegungs(dys)funkties en pijn. Bijvoorbeeld twee
patienten met de diagnose “coxarthrose” kunnen in het
fysiotherapeutisch onderzoek verschillende klinische
presentaties hebben, die ook verschillende wijzen van
funktieonderzoek en behandeling nodig hebben. Een
patient heeft misschien naar verhouding weinig pijn en
weinig beperkingen in het dagelijks leven, terwijl een
volgende patient sterke beperkingen en pijn heeft.
Bovendien is het mogelijk, dat een patient bij dezelfde
biomedische diagnose,vooral bewegingdysfuncties en pijn
bij heupbewegingen heeft, terwijl een andere patient buiten
heupdysfuncties, ook nog LWK-, Sacroiliacale- en
neurodynamische dysfuncties vertoont, die parallel moeten
worden behandeld om uiteindelijk de mens met diagnose
“coxarthrose” met succes fysiotherapeutisch te revalideren.

Een ander element, dat de actualiteit van de ‘Brickwallanalogie’ benadrukt, is het feit, dat in de literatuur meer
en meer publikaties voorkomen, die aangeven, dat de
correlatie tussen pathobiologische processen enerzijds
en pijnwaarneming, funktiebeperkingen en/of lijden
anderzijds gering is (zie, o.a. Turk, 1997; Linton, 2000).
Verder wordt aanbevolen, meer over revalidatie van
activiteiten-intolerantie te spreken dan over de
behandeling van neuromusculoskelettale pathobiologie
(Kendall, Linton en Main 1997, Waddel 1998), hetgeen
de deur verder opent voor een biopsychosociaal
denkmodel en voor het bewegingsparadigma van de
fysiotherapie – de klinische kant van de Brickwallanalogie.
Ook wordt aanbevolen in wetenschappelijk onderzoek
en behandeling vermeerd de waarneming van de patient
en zijn beperkingen te vervolgen en in mindere mate dan
tot nu toe gedaan, de reduktie van pathobiologische
processen (Fordyce 1995, Borkan et al 1998).
Bovendien maakt de denkwijze volgens de Brickwallanalogie zelfs een fenomenologisch perspektief
mogelijk, waarin een patient begeleid kan worden van
een individueel ziektebeleven en –gedrag naar meer
individueel gezondheidsbeleven en gezondheidsondersteunend
gedrag
m.b.t.
bewegingsfunkties
(Kleinmann, 1978; Antonowsky, 1987, Hengeveld,
2000).

Deze analogie blijkt actueler dan ooit te zijn:
In de wereld van de fysiotherapie stijgt het bewustzijn over
de ontwikkeling van een beroepseigen identiteit, paradigmas en -theorie, die vermeerd onafhankelijk moeten
zijn van het pathobiologisch denken (WCPT, 1999). De
klinische kant van de “Brickwall-analogie” benadrukt deze
zienswijze, waarbij echter wèl bewust gebruik wordt
gemaakt van kennis uit basiswetenschappen, pathologie,
psychologie, sociologie enz. Het klinisch redeneringsproces
benadrukt
een
bewegen
in
denken
tussen








Assessment
Assessment of ook continue evaluatie, is een van de
belangrijkste zuilen in het methodisch handelen van het
Maitland-concept. Er zijn verschillende vormen van
‘assessment’ beschreven, die tijdens alle behandelingen
moeten worden ingezet. Deze vormen van assessment
benadrukken de proces-georienteerde zienswijze op de
behandeling
van
een
patient.
(figuur
2)

Eerste onderzoek (‘first assessment’): anamnese, functieonderzoek en een proefbehandeling. Deze vorm
van assessment heeft als doel parameter voor verloopscontrole, gevarensituaties, bronnen en begeleidende
factoren van bewegingsdysfuncties en eerste behandelingsdoelen resp. interventies mbt. functiestoornissen,
activiteiten en participatie vast te leggen.
Evaluatie (‘re-assessment’): na elke interventie wordt een controle van de funktionele verloopsparameter
doorgevoerd. Dit proces verlangt een grote discipline in methodisch handelen. Het kan als de belangrijkste
fase in het fysiotherapeutisch proces worden opgevat, waarin de patients waarneming over veranderingen in
het bewegend funktioneren geschoold wordt. Verder vindt aan het begin van elke zitting een subjectief ‘reassessment’ plaats, waarin de subjectieve verloopsparameter (bijv. symptoomfrequentie, lokalisatie,
intensiteit en kwaliteit en activiteiten-limiteringen) en het effect van adviezen, selfmanagement strategieen
worden beoordeeld.
‘Assessment during interventions’: tijdens de doorvoering van behandelings-interventies wordt verwacht
dat de therapeut beoordeelt of de doelen van de betreffende interventie worden bereikt en geen ongunstige
bijwerkingen optreden. Dit wordt in het behandelingsverslag vastgehouden.
‘Retrospective assessment’: in elke vierde zitting wordt een zg. plaatsbepaling doorgevoerd, waarin
beoordeeld wordt of de behandelingsdoelen blijvend het gewenste effect hebben, welke interventies daarin
vooral een belangrijke rol spelen en of nieuwe behandelingsdoelen en interventies moeten worden gekozen.
‘Final analytical assessment’: hierin wordt vastgehouden wat de patient tijdens het therapeutisch proces
geleerd heeft, welke self-management interventies ook voor de toekomst nodig blijven. De therapeut maakt
een prognose mbt. blijvende functiestoornissen en beperkingen, het effect van alle interventies die tijdens het
behandelingsproces doorgevoerd werden en de evt. noodzaak van andere medische interventies of andere
behandelingen.

Fig. 2: Assessment-vormen als basis voor het methodisch handelen. Er bestaan verschillende categorieen van
assessment, die tijdens alle zittingen in het fysiotherapeutisch proces een belangrijke rol spelen
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Vooral het retrospective assessment en final analytical
assessment ondersteunen de therapeut in reflectieve
processen, waarin de therapeut zijn eigen handelen
kritisch onder de loep neemt. Hieruit ontwikkelen zich zg.
klinische patronen, die bij volgende behandelingen van
patienten met vergelijkbare klinische presentatie van
dienst kunnen zijn. Het wordt benadrukt, dat elke zitting
met de patient niet alleen een leerproces voor patient is,
maar ook voor de therapeut, indien deze de tijd kan
nemen over de zittingen te reflekteren. Een volledig,
systematisch behandelingsverslag
ondersteunt dit
proces.

Door de regelmatige re-assessment stappen wordt
duidelijk dat onderzoek en behandeling geen 2
gescheiden processen zijn, maar een vloeiende
overgang hebben.
Door inzichten mbt. secundaire preventie van chronische
beperkingen op basis van bijv. rugklachten (Waddell,
1998), speelt een assessment van psychosociale
risicofactoren (‘yellow flags’) in toenemende mate een
belangrijke rol in het onderzoek. Een aantal vragen zijn
reeds een bestanddeel van de oorspronkelijke anamnese
en verdere vragen worden zonder grote problemen in het
basis-onderzoek worden geintegreerd.

 Pathobiologische processen, neurofysiologsche pjnmechanismen en genezingsstadium van weefsel
 Bronnen van bewegingsdysfunkties en nociceptieve processen (bewegingskomponten, zaols dysfunkties in
gewrichten, weke delen, neurodynamika, muskulatuur e.a)
 Contra-indicaties voor bepaalde interventies en situaties waarin de manueel therapeut voorzichtiger moet
handelen in funktieonderzoek of behandeling
 Bijdragende faktoren, zoals bewegingsgedrag in ADL, muskulaire dysbalance, kognitieve, affektieve en
gedragsfaktoren
 Mate van beperkingen vlgs. ICF
 Management: doelen en mogelijke interventies
 Individueel ziektebeleven (‘individual illness-experience) – kontext van sociale, kognitieve, affektieve en
gedragsfaktoren mbt. het probleem
Fig 3: Clinical Reasoning: mogelijke hypothesen-kategorieen, die de manueel therapeut kan inzeten om de
informatie uit anamnese, functieonderzoek en eerste behandelingen te rangschikken. Deze hypotheses worden
tijdens het verloop van de therapie-zittingen vooral door ‘re-assessment’ processen gecontroleerd of aangepast

Clinical Reasoning

‘Patient-centred’ therapie en communicatie

In de laatste jaren is het interesse in de scholing en
ontwikkeling van klinische redeneringsprocessen enorm
gegroeid. Het wordt algemeen aangenomen, dat vele
volwassenen in de oplossing van problemen een
hypothesen gestuurde denkwijze volgen (Elstein, 1978). In
de wereld de geneeskunde werd dit o.a. bij artsen (Elstein
1978; Patel & Groen 1997; Schmidt & Boshuyzen, 1993),
fysiotherapeuten (Payton, 1985; Grant, Jones, & Maitland,
1988),
ergotherapeuten
(Robertson,
1996)
en
verpleegkundigen
(Fonteyn,1995;
Tanner,
1997)
onderzocht.
Ook andere vormen van clinical reasoning, zoals bijv.
interactive reasoning, conditional reasoning en narrative
reasoning (Munroe, 1997) worden tijdens het proces
gebruikt, hoewel de therapeut zich deze vormen niet altijd
bewust hoeft te zijn (Edwards, Jones, Carr & Jensen, 1998;
Hengeveld, 1998). De vorm van narrative reasoning kan
door ervaren therapeuten in het Maitland-concept ook
ingezet worden, hetgeen vermoedelijk in de behandling van
chronische pijnpatienten een belangrijke rol speelt (Heath,
1998; Greenhalgh & Hurwitz, 1998)
Het belang van bewuste ‘clinical reasoning’ processen
wordt verder nog in samenhang met ‘evidence-based
practice’ gebracht: het wordt in toenemende mate
gepostuleerd dat een bewustzijn over de eigen sterktes en
zwaktes in klinische redeneringsprocessen eerst een echte
bijdrage kunnen geven aan ‘evidence-based practice’,
waarin de clinicus beslissingen neemt op basis van het
beste bewijs dat op dit moment voor een bepaald probleem
bestaat (Sackett et al, 1998; Linton, 1998)

De ontwikkeling van een therapeutische relatie tussen
therapeut en patient is een centraal bestanddeel van het
manueel therapeutisch proces. Verbale en nonverbale
communic atie-processen zijn belangrijk om o.a. de
patient in de waarneming van veranderingen in zijn
individueel ziektebeleven m.b.t. bewegingsfuncties te
begeleiden, te motiveren voor behandeling en een
inzicht in het individueel zeiktebeleven te krijgen.
Vanuit een biopsychosociaal paradigma worden pijn
met de cognitieve, affectieve en socio-culturele
aspecten en ook lichamelijkheid en aanraking in
toenemende mate in hun multidimensionaliteit
beschouwd. Ook daarvoor zijn bewuste communicatieprocessen en een therapeutische relatie met een
klimaat von onvoorwaardelijke acceptatie, empathie en
echtheid (Rogers, 1980) essentieel.

Behandeling
Onderzoek en behandeling vormen een vloeiende
overgang en zijn niet van elkaar te scheiden. Na elke
interventie voert de therapeut een herbeoordeling ‘reassessment’
uit
om
te
beoordelen
of
behandelingsdoelen worden bereikt. De behandelingsdoelen worden volgens “impairments, activities en
participation” (ICF, 2001) gedefinieerd. Bij de
behandeling van ‘impairments’ staan vaak passieve
mobilisaties centraal. Deze kunnen in verschillende
bewegingsamplituden
en
in
verschillende
uitgangsposities van het gewricht doorgevoerd worden.
De technieken worden voortdurende aan de
veranderende situatie van de patient aangepast
(‘progressie van de behandeling’).
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Indien geindiceerd, wordt de behandeling aangevuld met
actieve of passieve neurodynamische mobilisaties,
oefeningen ter musculaire controle en recrutering enz.
Manipulaties (‘High velocity thrusts’) zijn een andere
behandelingsoptie, ze worden echter over het algemeen
minder vaak ingezet als passieve mobilisaties.
Zodra de bronnen van de bewegingsdysfuncties zijn
geanalyseerd, worden ‘self-management’ strategieen in het
behandelingsproces geintegreerd, enerzijds om controle
over het eigen welbevinden te scholen en problem-solving
strategieen m.b.t. beweging in ADL te ontwikkelen,
anderzijds om bijdragende factoren zoals aeroob
uithoudingsvermogen, kracht, coordinatie en vertrouwen in
bewegingsfuncties (‘fear avoidance behaviour!) te
verbeteren. Een essentieel punt in de secundaire preventie
van chroniciteit (Waddell, 1998; Harding, Simonds &
Watson, 1999)
Educatieve en informatie-strategieen m.b.t. pijn en
beweging zijn eveneens een belangrijk deel van het
therapeutisch proces. Deze meer cognitieve en/of

affectieve doelen moeten, vanuit een biopsychosociaal
paradigma gezien, ook door ‘re-assessment’ processen
worden geevalueerd.

Conclusie
Het Maitland Concept heeft sinds de fijftiger jaren een
grote ontwikkeling doorgemaakt. De integratie van
nieuwe inzichten geschiedt tegenwoordig in de
cursussen in het Maitland-Concept® die door de IMTA
(International
Maitland
Teachers
Association)
(www.imta.ch).
De fysiotherapie staat voor een interessante toekomst,
waarin een aantal concepten voor een eclectisch
systeem zullen plaats maken. Het is te verwachten, dat
de principes van dit concept een belangrijke rol in dit
proces zullen spelen.
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