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Verantwoording bij deze uitgave

In 2000 verscheen de eerste uitgave van het boek Gezond bewegen kun je leren: 
gedragsverandering door ergo-, fysio- en oefentherapeuten van Marcel Balm. In 
zowel de eerste als de huidige  uitgave staat het model voor gedragsverande
ring door oefentherapie van Balm centraal. Dit model helpt de therapeut bij het 
analyseren en begrijpen van belemmerende factoren bij gedragsverandering. 
Daarnaast laat het zien hoe de therapeut met behulp van de achttien gedrags
voorwaarden het gedragsveranderingsproces bij de patiënt kan begeleiden.

In	de	eerste	uitgave	vormden de eerste vijf hoofdstukken de theoretische onder
bouwing voor het handelen van de ergo fysio en oefentherapeut Mensendieck 
en Cesar. Daarna beschreven de hoofdstukken 6 en 7 hoe gedragsverandering 
in het methodisch handelen van vooral de oefentherapeut Mensendieck kan 
worden geïntegreerd. De hoofdstukken 8 en 9 ten slotte behandelden de acti
viteiten die de therapeut kan inzetten om de patiënt in praktische zin te bege
leiden in zijn gedragsveranderingsproces.

In 2008 heeft uitgeverij Lemma in overleg met de opleiding oefentherapie 
Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam besloten dat er een herdruk 
van het boek zou moeten komen in verband met de ontwikkelingen in de tijd. 
Hierbij is een aantal uitgangspunten geformuleerd. In eerste instantie zouden 
het theoretische raamwerk en de beschrijving van het methodisch handelen 
gehandhaafd moeten worden. Het boek zou een brug moeten blijven slaan 
tussen de theorie rondom gedragsverandering en de praktijk van het begelei
den van patiënten in hun gedragsveranderingproces. Wel zou er een update 
moeten komen van de theoretische onderbouwing. Nieuwe inzichten en the
orieën rondom gedragsverandering zouden moeten worden geïntegreerd in 
het methodisch handelen van de therapeut. Daarnaast blijkt dat in het huidige 
tijdsbestek er veel groepstherapieën worden gegeven waarin gedragsverande
ring een centrale rol speelt. Daarom is besloten een hoofdstuk te wijden aan 
het werken met groepen, om de lezer praktische handreikingen te bieden bij 
de begeleiding van groepen. Verder leek het, gezien de informatie die beschik
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baar was over de afnemers, dat het boek vooral werd gebruikt door oefenthera
peuten Mensendieck. Omdat de uitgever en de huidige auteurs allen vonden 
dat het boek zeker ook relevant was voor de vakgebieden fysiotherapie en 
oefentherapie Cesar, is besloten om het boek breder toegankelijk te maken. 
Ten slotte bestond het idee dat de aansluiting met de doelgroep (eerste en 
tweedejaarsstudenten) kon worden verbeterd door aanpassingen in de schrijf
stijl en in de omvang van het boek.

Deze uitgangspunten zijn leidend geweest voor de	 huidige	 uitgave die hier 
voor u ligt. Bij het schrijven hebben de auteurs in hoofdlijnen gebruik gemaakt 
van het oorspronkelijke manuscript. Gaat het echter over de opzet van de 
hoofdstukken en de bespreking van de onderwerpen, dan hebt u eigenlijk een 
geheel nieuw boek in handen, dat alleen in titel, theoretische uitgangspunten 
en de beschrijving van het praktische methodische handelen overeenkomt 
met de oorspronkelijke uitgave. Om u inzicht te geven in de wijzigingen volgt 
hier een korte samenvatting van de hoofdstukken, waarbij er per hoofdstuk 
wordt verantwoord hoe tot deze keuze is gekomen.

Hoofdstuk	1 geeft een korte impressie van de geschiedenis van de oefen therapie 
Mensendieck, de oefentherapie Cesar en de fysiotherapie. Dit hoofdstuk dient 
om de lezer inzicht te geven in de ontwikkelingen van bepaalde inzichten en 
principes waarop de oefentherapie binnen de drie beroepen gebaseerd is. In 
dit hoofdstuk wordt duidelijk dat het binnen de drie beroepen steeds belang
rijker wordt om kennis en kunde te hebben op het gebied van gedragsverande
ring. Met behulp van deze kennis en vaardigheid is de therapeut in staat om 
de patiënt zodanig te begeleiden dat deze zelf zijn gezondheidsprobleem leert 
op te lossen. Door deze aanpak zal de effectiviteit van oefentherapie worden 
vergroot.

Hoofdstuk	 2 behandelt de manier waarop het gezondheidsprobleem met 
behulp van het ICFmodel en de RehabCycle kan worden geanalyseerd. In 
de oorspronkelijke uitgave werd dit onderwerp nog niet behandeld, al werd 
de ICIDH2 er wel in genoemd als classificatiemodel om het gezondheidspro
bleem in kaart te brengen. Het huidige hoofdstuk 2 vervangt het oorspronke
lijke hoofdstuk 3, dat opvattingen over gezondheid en ziekte behandelde. In 
het huidige hoofdstuk 2 krijgt de lezer handreikingen om aan de hand van de 
ICF en de RehabCycle helder te krijgen welke rol gedrag speelt in het ontstaan 
en voortbestaan van het gezondheidsprobleem en hoe er behandeldoelen kun
nen worden opgesteld die gericht zijn op het veranderen van dit belemme
rende gedrag.
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Hoofdstuk	 3 bespreekt de theorieën over gedrag en gedragsverandering en 
behandelt daarnaast begeleidingsstijlen en begeleidingstechnieken die kun
nen worden gebruikt bij het beïnvloeden van het gedrag van de patiënt. Het 
hoofdstuk bespreekt nieuwe inzichten en methodieken rondom gedragsveran
dering, die in de oorspronkelijke uitgave nog niet beschikbaar waren. Het ver
vangt de oorspronkelijke hoofdstukken 1 en 2. In hoofdlijnen wordt het model 
voor gedragsverandering door oefentherapie van Balm besproken. Dit hoofd
stuk dient als theoretische onderbouwing voor het handelen van de therapeut 
in de diagnostische en therapeutische fase.

Gedragsverandering is een leerproces, waarin de patiënt leert om op een 
andere wijze met zijn klachten om te gaan en nieuwe vaardigheden verwerft. 
Hoofdstuk	4 geeft de lezer didactische handreikingen voor het scheppen van 
een zo optimaal mogelijke leersituatie voor de patiënt zodat de behandeldoe
len behaald kunnen worden. Deze handreikingen kunnen worden gebruikt 
bij het ontwerpen van het behandelplan, maar ook tijdens de therapeutische 
fase in de begeleiding van patiënten. Het hoofdstuk komt in de plaats van het 
oorspronkelijke hoofdstuk 5.

Hoofdstuk	5 beschrijft hoe er tijdens de diagnostische fase aandacht kan wor
den besteed aan het starten van een gedragsveranderingsproces bij de patiënt.  
Goed communiceren en de patiënt daadwerkelijk betrekken bij de besluitvor
ming vormen de basis voor het starten van een samenwerkingsrelatie. Dat 
alles met het doel dat de patiënt intern gemotiveerd raakt om iets aan zijn 
gezondheidsprobleem te gaan doen. Het hoofdstuk vervangt het oorspronke
lijke hoofdstuk 6 en gedeelten van het oorspronkelijke hoofdstuk 7.

Hoofdstuk	6 is een samenvatting van hoofdstukken 8 en 9 uit de oorspronke
lijke uitgave. In dit hoofdstuk staat het begeleiden van een gedragsverandering 
tijdens de therapeutische fase centraal. De lezer krijgt aan de hand van een 
beschrijving van aandachtspunten en therapeutactiviteiten praktische hand
reikingen om zelf aan de slag te gaan met het begeleiden van patiënten in een 
gedragsveranderingsproces.

Hoofdstuk	7 is een nieuw hoofdstuk. Het behandelt het werken met groepen, 
dat steeds meer een onderdeel is geworden van de werkzaamheden van fysio
therapeuten en oefentherapeuten Mensendieck en Cesar. Het besteedt aan
dacht aan groepsdynamiek, het ontwerpen van groepsactiviteiten en bespreekt 
de succesfactoren van enkele lopende groepsinterventies.
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De auteurs hopen met deze uitgave de oude gebruikers van het boek voldoende 
herkenbaarheid maar ook nieuwe inzichten te bieden. Daarnaast willen zij 
met deze uitgave ook zeker nieuwe gebruikers binden. Het boek is bedoeld 
voor therapeuten die inzien dat de patiënt erbij gebaat is om zelf een aandeel 
in zijn genezingsproces te hebben die daarnaast vaardiger willen worden in 
het begeleiden van hun patiënten. Naar therapeuten en patiënten wordt in 
dit boek consequent in de hijvorm verwezen. De auteurs hopen dat dit boek 
deze kennis en vaardigheden zodanig beschrijft, dat u gemotiveerd raakt om 
uw eigen vaardigheden te verbeteren. Door er actief mee bezig te zijn, zal uw 
zelfvertrouwen op het gebied van coachen en begeleiden van patiënten groter 
worden. De beloning voor uw inspanningen is de voldoening die u ervaart bij 
het zien van actieve patiënten, die bezig zijn met het verbeteren van hun eigen 
gezondheid. Veel succes en plezier bij het toepassen van de leerstof in uw werk 
met patiënten.

April 2010
De auteurs
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1 Plaatsbepaling van 
gedragsverandering binnen de 
verschillende beroepen

Le erdoe len

Na het lezen van dit hoofdstuk kunt u:
– beschrijven hoe de beroepen fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck en 

Cesar zich hebben ontwikkeld en wat dit betekent voor de toepassing van 
de oefentherapie binnen de drie beroepen;

– benoemen op welke wijze oefentherapie wordt ingezet in het gedrags
veranderingsproces binnen het beroep fysiotherapie, oefentherapie Men
sendieck en Cesar;

– benoemen wat de relevantie is van kennis en kunde op het gebied van 
gedragsverandering bij de uitoefeningen van het beroep fysiotherapie, 
oefentherapie Mensendieck en Cesar.

In le id ing

Fysiotherapie en oefentherapie Mensendieck en Cesar zijn drie verschil
lende beroepsgroepen met ieder hun eigen methoden, geschiedenis en ach
tergrond. Er zijn echter ook overeenkomsten tussen de beroepen. Zowel de 
fysiotherapeut als de oefentherapeut Mensendieck en Cesar houdt zich bezig 
met gedragsverandering. Hierbij richten ze zich op het veranderen van bewe
gingsgedrag van de patiënt. Daarbij leren fysiotherapeuten en oefentherapeu
ten Mensendieck en Cesar de patiënt ook aan hoe hij het beste kan omgaan 
met problemen op het gebied van het bewegend functioneren. Een belangrijk 
middel hierbij is oefentherapie. Door het doen van oefeningen ontwikkelt de 
patiënt kracht, mobiliteit, coördinatie en uithoudingsvermogen en leert hij 
hoe hij op een optimale wijze kan bewegen in zijn dagelijks leven. Oefenthera
pie draagt zo bij aan het opheffen of verminderen van klachten aan het bewe
gingsapparaat, waardoor de patiënt weer zo goed mogelijk in zijn omgeving 
kan participeren.

Gezond bewegen kun je leren_6_met_index.indd   15 10-8-2010   14:03:05



Gezond bewegen kun je leren

16

De overeenkomst tussen de drie beroepen is dat er wordt gestreefd naar 
gedragsverandering bij de patiënt met behulp van een oefentherapeutische 
interventie. Maar wat er onder gedragsverandering verstaan wordt en hoe er 
met behulp van oefentherapie aan die gedragsverandering wordt gewerkt, kan 
verschillen. Om deze verschillen te leren kennen, is het zinvol te bekijken 
hoe de drie beroepen zijn ontstaan en zich tot op de dag van vandaag hebben 
ontwikkeld.
Daarom begint dit boek met een omschrijving van de ontstaansgeschiede
nis van de drie beroepen. Er wordt uitgelegd welke principes en theorieën 
hierbij bepalend zijn geweest. Het doel hiervan is te ontdekken wat er pre
cies onder het begrip gedragsverandering binnen de drie beroepen wordt 
verstaan. Ook wordt het zo duidelijk hoe er met gebruikmaking van oefenthe
rapie binnen de drie beroepen aan gedragsverandering van de patiënt wordt 
gewerkt. Daarnaast richt het hoofdstuk zich op de huidige tijd: wat zijn nu 
de kenmerken van de beroepen en hoe past gedragsverandering hier nu in? 
De beroepsprofielen van de drie beroepen laten zien dat het begeleiden van 
gedragsverandering in sterke mate bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn 
van patiënten, en daarom een belangrijk onderdeel is van het huidige werk van 
de fysiotherapeut en oefentherapeut Mensendieck en Cesar.

Binnen de oefentherapie staat vanouds het leren centraal. Niet voor niets wer
den de beroepen oefentherapeut Mensendieck en Cesar vóór de wettelijke 
erkenning in 1972 als bewegingsleer omschreven.
Sinds 2004 zijn de oefentherapeuten Mensendieck en Cesar na een scheiding 
van 67 jaar weer samengekomen in één beroepsvereniging. De kern die oefen
therapeuten verbindt kan omschreven worden als:

Er bestaat zoiets als optimaal bewegen voor elk individu gekoppeld aan een 

bepaalde taak en een bepaalde context. Bij suboptimaal bewegen kan een cliënt 

door eigen activiteit, zo nodig ondersteund door een oefentherapeut met een 

methodisch-didactische werkwijze, een leerproces/gedragsveranderingsproces op 

gang brengen, teneinde optimaal bewegen mogelijk te maken (1).

Hierna volgt een korte chronologische beschrijving van het ontstaan van het 
vak van oefentherapeut.
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1  Plaatsbepaling van gedragsverandering binnen de verschillende beroepen

1 .1  De ont wikke l ing  van oe fenthe rapie  in  de  oe fenthe rapie 
Mensendie ck

1.1.1	 Ontstaansgeschiedenis
De grondlegster van de oefentherapie is Bess Mensendieck (18611957) (2). 
Door haar zang en beeldhouwopleidingen werd zij zich sterk bewust van het 
lichaamsgebruik van mensen. Zij nam aan dat veel mensen door onwetend
heid niet optimaal gebruik maakten van de juiste houding en bewegings
mogelijkheden. Volgens haar was dit de oorzaak van verschillende klachten 
aan het houding en bewegingsapparaat. Daarnaast vroeg zij zich af in welke 
mate het bewegingsgedrag van mensen vanuit de eigen wilskracht te beïn
vloeden was. Na verdere studie van de anatomie en een aantal andere medi
sche vakken, ontwikkelde zij vanaf 1895 haar eigen bewegingsleer. Hierin zijn 
invloeden van de ‘Zweedse medische gymnastiek’ van Per Hendrik Ling en 
de ‘expressieve aspecten’ van de door haar gevolgde opleiding bewegingsex
pressie van Genevieve Stebbins terug te vinden (3). In 1912 kreeg de eerste 
Nederlandse Mensendiecklerares Elise van Dantzig haar officiële, door Bess 
Mensendieck ondertekende diploma. Van Dantzig kreeg kort daarna toestem
ming om zelf anderen op te leiden in de bewegingsleer. In 1925 startte de, door 
Elise van Dantzig opgeleide, arts Anna Overduin een Mensendieckopleiding 
in Amsterdam. In 1928 volgde de oprichting van een beroepsvereniging. Eerst 
was de werkwijze vooral gericht op vrouwen zonder klachten, maar al vrij snel 
werd ze ook toegepast op patiënten.

1.1.2	 Enkele	uitgangspunten	van	Mensendieck
Oefentherapie Mensendieck gaat ervan uit dat het behandeldoel slechts haal
baar is als de patiënt actief meewerkt aan zijn behandeling en zelf ervaart 
wat goed voor hem is. In 1927 beschreef Bess Mensendieck dit leerproces als 
‘nauwkeurig beschouwen, in zich opnemen, aandachtig vergelijken en zelf 
oordelen’ (4).
Harmonie en balans van het lichaam speelden hierbij een belangrijke rol, 
gebaseerd op een opvatting over correct spiergebruik en ideale houdings en 
bewegingspatronen. Met tekeningen en foto’s in publicaties werd dit ide
aal toegelicht. De oefenstof die hieruit voortkwam, is door docenten van de 
opleiding later nauwkeurig omschreven. In die omschrijving werd aandacht 
besteed aan het opbouwen van uitgangshoudingen, het uitvoeren van de oefe
ningen in deelbewegingen en de begeleidende anatomische, biomechanische 
en toepassingsgerichte uitleg. Het aanleren van deze ideale houding en bewe
gingspatronen kon volgens Mensendieck alleen worden overgebracht door het 
de patiënt zelf te laten doen en ervaren (15).
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De werkwijze kent een aantal didactische uitgangspunten, waarbij begrij
pen, voelen en een zorgvuldige bewegingssturing benadrukt worden. Zowel 
de patiënt als de therapeut werkt in eerste instantie veel met observaties via 
spiegels, waarbij de therapeut begeleidende informatie geeft. De patiënt wordt 
actief betrokken om zelf te kijken, te voelen en de kwaliteit van de beweging 
te beoordelen, waarbij de geoefende bewegingen al toegesneden zijn op inpas
sing binnen de dagelijkse activiteiten. Hierbij is er een opbouw in het leerpro
ces waarbij via enkelvoudige bewegingen naar complexe bewegingen wordt 
toegewerkt. Doordat de zuiverheid van de Mensendieckwerkwijze streng 
bewaakt werd door de grondlegster en de Nederlandse beroepsvereniging, 
ontstond er een scheiding binnen de oefentherapie.

1 . 2  De ont wikke l ing  van oe fenthe rapie  in  de  oe fenthe rapie 
Cesar

1.2 .1	 Ontstaansgeschiedenis
In de periode van 1925 tot 1927 volgde Marie CesarPollack (18741975), de 
grondlegster van de oefentherapie Cesar, de opleiding Mensendieck in Amster
dam. Vervolgens werd ze docent aan deze opleiding. Cesar was het lang niet 
altijd eens met de visie van Mensendieck. In 1937 richtte Cesar haar eigen 
opleiding in Utrecht op. Deze werd samen met de Mensendieckopleiding in 
1972 erkend in het kader van de Wet paramedische beroepen. In 1974 werden 
oefentherapie Cesar en Mensendieck opgenomen in het ziekenfondspakket.

1.2 .2	 Principes	bij	oefentherapie	Cesar
De oefentherapie Cesar richt zich op het voorkómen, verminderen en ophef
fen van klachten aan het houding en bewegingsapparaat (6). Veel klachten 
aan het houding en bewegingsapparaat komen volgens Cesar voort uit een 
‘onjuist’ gebruik van het lichaam (7). Om een goed houding en bewegingspa
troon aan te leren, ontwikkelde zij drie principes die centraal staan binnen de 
bewegingsleer van de oefentherapie Cesar. Dit zijn achtereenvolgens:
1 Er is orde en wetmatigheid in het menselijk bewegen te vinden.
2 Er is een vaste methode en didactiek aan te wijze om gezond bewegen aan 

te leren.
3 De mens wordt opgevat als een eenheid van lichaam, ziel en geest.
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Ad 1 Er is orde en wetmatigheid in het menselijk bewegen te 
vinden.

Volgens Cesar zijn er criteria aan te wijzen voor goed, gezond, esthetisch en 
natuurlijk houding en bewegingsgedrag (8). Deze criteria vormen een hou
ding en bewegingsnorm, die als maatstaf kan dienen. Door te streven naar 
deze norm kan verkeerd houding en bewegingsgedrag worden verbeterd.

Ad 2 Er is een vaste methode en didactiek aan te wijze om 
gezond bewegen aan te leren.

Cesar gaat ervan uit dat de mens een ‘open aanleg’ heeft. De mens bezit wel 
de aanleg om tot een motorische ontwikkeling te komen, maar deze ontplooit 
zich niet volledig vanzelf. De oefentherapeut geeft richting aan dit ontwikke
lingsproces met behulp van een vaste methodiek en didactiek.

Ad 3 De mens wordt opgevat als een eenheid van lichaam, 
ziel en geest.

De behandeling richt zich niet alleen op de lichamelijke klachten, maar houdt 
ook rekening met de mentale gesteldheid van de patiënt. Hierbij probeert de 
oefentherapeut ook het best haalbare te bereiken met betrekking tot houding 
en beweging, ten behoeve van het algemeen functioneren (7, 8).

1 .3  The ore t ische  onderbouwing van de  oe fenthe rapie  Cesar  en 
Mensendie ck

Na de vooral anatomischbiomechanische en didactische onderbouwing vanaf 
het ontstaan van oefentherapie Cesar en Mensendieck (9, 10, 11), worden van
af 1979 de opvattingen over het leren van bewegingen binnen de respectieve 
werkwijzen gekoppeld aan algemene wetenschappelijktheoretische model
len. Dit zijn het driefasenmodel van Fitts en Posner (1967) (12), en de schema
theorie van Schmidt (1975) (36712).
Binnen het model van Fitts en Posner gaat men uit van drie fasen tijdens het 
aanleren van een motorische vaardigheid (12). In de eerste fase van het moto
rische leerproces spelen verschillende cognitieve processen een belangrijke 
rol. In deze fase vormt de patiënt zich een beeld van de nieuw aan te leren 
oefening. Hierbij krijgt hij visuele en auditieve informatie van de oefenthera
peut. Door het uitvoeren van de beweging ervaart de patiënt hoe de beweging 
verloopt (kinetische aard). In de tweede fase leert de patiënt de deelbewegin
gen samen te voegen tot een groter bewegingsgeheel. De bewegingen verlo
pen geleidelijk aan steeds beter en vloeiender. In de derde fase verlopen de 
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bewegingen meer automatisch. De patiënt hoeft niet na te denken tijdens de 
uitvoering van een beweging. Ook in het dagelijks leven voert de patiënt de 
beweging automatisch goed uit.
De schematheorie van Schmidt (13) uit 1975 is gebruikt om de gedachte achter 
de oefentherapie te onderbouwen. Deze theorie gaat uit van de gedachte dat 
geen enkele beweging gelijk is. Het is dus niet de specifieke beweging die 
in het geheugen wordt opgeslagen, maar wel de principes of regels van deze 
beweging (motorisch programma). Bijvoorbeeld, iemand die goed kan tennis
sen, zal beter kunnen badmintonnen dan voetballen, op basis van eerder opge
slagen motorische programma’s.

1 . 4  Oe fenthe rapie  Cesar  en  Mensendie ck  in  de  huid ige  t i jd

Begin 2010 is er voor het eerst sinds de scheiding tussen de oefentherapie 
Mensendieck en oefentherapie Cesar weer een gezamenlijk beroepsprofiel 
voor beide beroepen verschenen (14). Hierin wordt beschreven dat de huidige 
oefentherapeut zich richt op het optimaliseren van het bewegen van de cliënt 
(of cliëntengroepen) in relatie tot de dagelijkse activiteiten, met als doel parti
cipatieproblemen te voorkomen of verminderen. Dit gebeurt door:
– het verminderen, opheffen of voorkomen van stoornissen;
– het ontwikkelen en stimuleren van kwantitatief bewegingsgedrag;
– het ontwikkelen en stimuleren van kwalitatief bewegingsgedrag;
– het geven van houding en bewegingsadviezen.

Het gebruik van het model van Fitts en Posner(12) en de theorie van Schmidt 
(13) om motorische vaardigheden aan te leren heeft een eerste aanzet gege
ven voor de theoretische onderbouwing van de oefentherapie Mensendieck 
en Cesar. Motorisch leren is bij de oefentherapie Mensendieck en Cesar een 
belangrijk aandachtsgebied, waarbij actuele ontwikkelingen steeds geïnte
greerd worden in de werkwijze. Over motorisch leren spreekt men wanneer 
oefening en ervaring hebben geleid tot een relatief duurzame verandering van 
het motorisch gedrag of de motorische gedragsmogelijkheden (15). 
Op dit moment maakt de oefentherapeut gebruik van verschillende leertheo
rieën voor de onderbouwing van zijn behandeling. Afhankelijk van de leerstijl 
van de patiënt bepaalt de oefentherapeut welke motorische leerstrategie het 
meest geschikt is. De oefentherapeutische zorg bestaat uit het (her)leren van 
optimaal bewegen (door het bewegen te oefenen) om uiteindelijk het geleer
de in/bij de dagelijkse handelingen toe te passen (stimuleren van optimaal 
bewegingsgedrag). Het actuele methodisch handelen van de oefentherapeut 
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Mensendieck en Cesar staat voor een aantal aandoeningen beschreven in 
richtlijnen (17).

De als oefentherapeut Mensendieck opgeleide Marcel Balm heeft in zijn afstu
deerscriptie (16) als bewegings wetenschapper de eerste onderbouwing aan
gedragen voor een meer ‘integrale’, op het gehele bewegingsgedrag gerichte 
benadering van de werkwijze van de oefentherapeuten aandacht ontstaan 
voor de vraag in hoeverre de oefentherapeutische begeleiding daadwerke
lijk tot een gedragsverandering leidt bij de patiënt. Verschillende cognitieve, 
emotionele en omgevingsfactoren bij de patiënt kunnen namelijk belemme
ren dat de patiënt het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen. 
Het model voor gedragsverandering van Balm beschrijft welke voorwaarden 
gecreëerd moeten worden en welke activiteiten de therapeut kan ondernemen 
om patiënten op een adequate manier te begeleiden in hun gedragsverande
ringsproces. In deze nieuwe uitgave van Gezond bewegen kun je leren wordt dat 
opnieuw verder uitgewerkt met gebruikmaking van recente inzichten rond het 
begeleiden van gedragsverandering.

1 .5  De ont wikke l ing  van oe fenthe rapie  in  de  f ys io the rapie

1.5 .1	 Ontstaansgeschiedenis
Het huidige vak fysiotherapie is ontstaan uit drie vormen van therapie, te 
weten de heilgymnastiek, massagetherapie en de fysische therapie. Kenmer
kend voor de drie therapievormen is dat ze met name in de achttiende en 
negentiende eeuw als behandelvorm door artsen werden gebruikt (18). Art
sen pasten deze behandelvormen in eerste instantie zelf toe, maar besteedden 
later in toenemende mate deze behandelingen uit aan de voorlopers van de 
huidige fysiotherapeut, te weten de heilgymnasten, masseurs en uitvoerders 
van de fysische techniek. Eind negentiende eeuw ontstonden er spanningen 
tussen artsen en de voorlopers van de huidige fysiotherapeut. Artsen waren 
bang voor concurrentie en probeerden de totstandkoming van de fysiotherapie 
als beroep te voorkomen. Als een reactie hierop probeerden de heilgymnasten
masseurs zich te organiseren in een beroepsorganisatie die voor de belangen 
van haar leden opkwam. In 1948 kreeg het vak van heilgymnastmasseur 
uiteindelijk maatschappelijke erkenning doordat er een overeenkomst werd 
gesloten met de overheid en het ziekenfonds. Hierna werd in de opleiding tot 
heilgymnastmasseur het vak fysische techniek een steeds belangrijker onder
deel. Op een gegeven moment was naamswijziging noodzakelijk, aangezien 
de titel heilgymnastmasseur de lading van het beroep niet meer dekte. Dit 
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leidde ertoe dat in 1967 het beroep en de titel fysiotherapeut wettelijk werden 
vastgelegd.

1.5 .2	 Principes	binnen	de	f ysiotherapie
De ontwikkeling van het vak fysiotherapie leunt sterk op medische vakken 
zoals anatomie, fysiologie, kinesiologie, pathologie, orthopedie en neurologie. 
Het vak is sterk gericht op het behandelen van aandoeningen. Er is altijd veel 
aandacht geweest voor de effectiviteit van de verschillende verrichtingen. Voor 
de komst van Evidence Based Practice was het zo dat er veel verschillende 
zienswijzen en behandelwijzen waren, waarbij bepaalde autoriteiten claimden 
dat hun behandelwijze effectief was, zonder dat hier duidelijke wetenschap
pelijke fundering voor bestond. Er was veel aandacht voor de aandoening en 
de behandelwijze die daar het beste bij paste. Minder aandacht ging uit naar 
de persoon achter de klacht. De opmars van modellen als het biopsychosociale 
model en de komst van Evidence Based Practice leidde tot een aardverschui
ving in het denken en handelen van de fysiotherapeuten.

1.5 .3	 Onderbouwing	van	de	f ysiotherapie
Aan het eind van de twintigste eeuw deed in Nederland het zogeheten Meer 
Dimensioneel Belasting- en Belastbaarheidsmodel (MDBBmodel) (19) haar intre
de. Dit model is van grote invloed geweest op de zienswijze van fysiothera
peuten. In plaats van te kijken naar de belasting van de patiënt en deze aan te 
passen, werd er aandacht besteed aan het verbeteren van de belastbaarheid. 
Op basis van wetenschappelijk onderzoek ontstond het besef dat de patiënt 
erbij gebaat was om juist te werken aan die activiteiten die tot voor kort niet 
mogelijk waren vanwege klachten. De nadruk kwam nu meer te liggen op de 
revalidatie van de patiënt, in plaats van op symptoombestrijding. Mede door 
dit inzicht stelden fysiotherapeuten zich activerend op en probeerden ze de 
patiënt ervan te overtuigen dat bewegen goed voor hem was.
Later werd ook het biopsychosociale model (20) geïntroduceerd. Dit model 
gaat ervan uit dat zowel biomedische als psychosociale factoren van invloed 
zijn op het ontstaan, het voortbestaan en het herstel van klachten. Door dit 
model kreeg de fysiotherapeut meer oog voor de relatie tussen emoties, cogni
ties, gedrag en de klachten van de patiënt.
Fysiotherapeuten wilden met deze nieuwe kennis ook iets kunnen doen. 
Theorieën over pijn en ziektegedrag, zoals het Fear-avoidance model (21), 
deden hun intrede. Op basis van behandelconcepten van angststoornissen 
(graded-exposure) uit de psychologie werd de graded activitymethode ontwik
keld. Met graded activity wordt geprobeerd het pijngedrag te ontmoedigen en 
positief bewegingsgedrag te stimuleren.
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1.5 .4	 Fysiotherapie	in	de	huidige	tijd
In 2006 is het Beroepsprofiel Fysiotherapie (22) verschenen. De taken van de 
fysiotherapeut worden hierin als volgt beschreven:
– creëert mogelijkheden tot het verbeteren of het instandhouden van het par

ticipatieniveau van de patiënt;
– voorkomt hulpvragen, gezondheidsproblemen en herhaling van gezond

heidsproblemen op het gebied van het bewegen;
– heft gezondheidsproblemen op (benoemd in functies, activiteiten en parti

cipatie), vermindert deze of helpt deze te compenseren;
– biedt begeleiding en ondersteuning gedurende het lijden van de patiënt;
– beïnvloedt attitude, gedrag en leefstijl van de hulpvrager, voor zover ze een 

relatie hebben met de hulpvraag en/of het gezondheidsprobleem.

In het beroepsprofiel van de fysiotherapeut komt de term gedrag meerde
re keren naar voren. Gedragsverandering bij de patiënt kan als een steeds 
belangrijker element binnen de behandeling worden gezien. Door gedrags
verandering kunnen de gestelde doelen worden behaald en behouden blijven. 
Maar welke middelen heeft de fysiotherapeut hiervoor? Op het gebied van 
therapeutische verrichtingen kan de fysiotherapeut een keuze maken uit de 
volgende verrichtingen, die in de Voorlopige Classificatie Verrichtingen Para-
medische Beroepen (CVPB) opgenomen zijn:
– begeleiden/informeren: hieronder wordt alle communicatie met de patiënt 

verstaan die is gericht op het behalen van de fysiotherapeutische doelstel
lingen;

– sturen/oefenen: hieronder wordt het instrueren van houdingen en bewe
gingen aan de patiënt verstaan, het feedback geven over de uitvoering, 
zodanig dat de patiënt de instructies uitvoert;

– fysische therapie: hieronder worden verschillende behandelmodaliteiten 
verstaan die gebruikmaken van een fysische prikkel, zoals thermothera
pie, hydrotherapie en elektrotherapie;

– manuele verrichtingen: hieronder worden alle manuele verrichtingen ver
staan die aan het lichaam van de patiënt kunnen worden uigevoerd om een 
effect te bewerkstellingen, zoals massage, fricties en mobilisaties.

In het bijzonder maakt de hedendaagse fysiotherapeut veel gebruik van de 
verrichtingen begeleiden, informeren, sturen en oefenen. Informatie over hoe 
de fysiotherapeut de patiënt het beste kan begeleiden, informeren, sturen en 
laten oefenen om uiteindelijk gedragsverandering bij de patiënt te bereiken, 
is wel beschikbaar, maar nog geen gemeengoed onder fysiotherapeuten. De 
Stappenreeks van Verhulst en Van der Burgt uit 1996 (23) wordt in de meeste 
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richtlijnen van het KNGF wel als leidraad genoemd om gedragsverandering 
te begeleiden. In de richtlijnen ontbreekt echter een concrete uitwerking van 
de manier waarop de therapeut tijdens de diagnostische en therapeutische 
fase de patiënt het beste kan begeleiden in zijn gedragsveranderingproces. Het 
model voor gedragsverandering van Balm uit 2000 (24) beschrijft wel welke 
concrete activiteiten de therapeut kan ondernemen in de verschillende fasen 
van het methodisch handelen om gedragsverandering van de patiënt te bege
leiden.

1 .6  Ge dragsve rander ing  b innen de  dr ie  be roepen

Binnen de drie beroepen hebben de afgelopen decennia grote verschuivingen 
plaatsgevonden in het behandelen van een patiënt. Inactiviteit lijkt een belang
rijk rol te spelen bij het ontstaan van klachten. Om deze klachten te verhelpen 
en in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om patiënten te stimuleren 
tot actief bewegingsgedrag. Ook blijkt het gedrag van de patiënt van invloed te 
zijn op het herstel. Het veranderen van bewegingsgedrag en het anders leren 
omgaan met de klachten zijn daarom essentiële doelen binnen de behande
ling.
In 1991 verscheen een belangrijk proefschrift in dit verband: Patient educa-
tion in physical therapy (25). Hieruit bleek dat fysiotherapeuten de patiënten 
veel gedragsadviezen geven, maar dat dit niet leidt tot een ander gedrag. Om 
patiënten effectief te kunnen adviseren is het belangrijk dat fysiotherapeuten 
en oefentherapeuten Mensendieck en Cesar kundig zijn op het gebied van 
gedragsverandering. Immers, het is niet ongebruikelijk dat patiënten tegen 
belemmeringen aanlopen in het veranderingsproces. Cognities en emo
ties kunnen een gedragsverandering in de weg staan. De fysiotherapeut en 
oefentherapeut Mensendieck en Cesar dienen voldoende vaardig te zijn om 
de patiënt te helpen deze belemmeringen te overwinnen. Dit boek wil eraan 
bijdragen dat het begeleiden van gedragsverandering een integraal onderdeel 
wordt van het handelen van de fysiotherapeuten, dat de verdere deskundig
heidsbevordering van oefentherapeuten Mensendieck en Cesar op dit gebied 
gevoed wordt en dat er een sterkere onderbouwing komt van de wijze waarop 
oefentherapie een onderdeel is van het handelen van therapeuten. In de vol
gende hoofdstukken staat beschreven welke activiteiten therapeuten tijdens de 
diagnostische en therapeutische fase kunnen ondernemen om een gedrags
verandering bij de patiënt te begeleiden.
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