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Concretisering van patientenvoorlicbting in bet
fysiotherapeutiscb bandelen
F.J.C.M. V e r h u l s t , M.C.A. van der Burgt, K. L i n d n e r

Voorlichting maakt veelal deel uit van fysiotherapeutische behandeling. Er zijn verschillende theoretische modellen van voorlichting, oorspronkelijk ontwikkeld in andere vakgebieden dat die van de gezondheidszorg. Deze modellen zijn uitgangspunt voor het
voorlichtingsproces binnen de fysiotherapeutiscb behandeling. Ze warden vertaald en
ingepast in het methodisch fysiotherapeutisch bandelen. De fasen van het fysiotherapeutiscb bandelen zijn daarbij de leidraad.
Per fase is inzicbtelijk gemaakt wat zowel voor de patient als voor de fysiotherapeut aanwezig dient te zijn op het niveau van kennis, motivatie , vaardigbeden en gedrag ("openstaan", "begrijpen", "willen", "kunnen", "doen" en "blijven doen"). Door analyse van
deze verschillende niveaus worden de problemen random therapietrouw geconcretiseerd.
Een en ander maakt het mogelijk om binnen het fysiotherapeutisch behandelplan een
voorlichtingsplan op te stellen. Dit voorlichtingsplan is geent op de eerder genoemde
niveaus openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen en blijven doen en beoogt daarm.ee
tevens inzicht te vergroten in faktoren van belang bij therapietrouw.
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De studierichting fysiotherapie van de Hogeschool
Eindhoven heeft in 1991 een werkgroep patientenvoorlichting ingesteld. De werkgroep had tot taak een voorstel te ontwikkelen over inhoud en plaats van patientenvoorlichting in het leerplan van de opleiding
fysiotherapie. Alvorens tot ontwikkeling hiervan over
te gaan is gei'nventariseerd wat binnen fysiotherapieopleidingen aan patintenvoorlichting gedaan wordt.
Navraag bij de diverse studierichtingen fysiotherapie in
het land bracht aan het licht dat het onderwerp patientenvoorlichting meestal (nog) niet expliciet in het leerplan opgenomen is. In gevallen waarbij voorlichting
we! in het leerplan voorkomt is het onderwijs met
betrekking tot voorlichting doorgaans weinig gebaseerd
op het methodisch handelen.
Uit onderzoek van Sluijs (1) blijkt dat fysiotherapeuten
in de praktijk veel doen op het gebied van voorlichting.
Zij plaatst echter kritische kanttekeningen. Voorlichting wordt doorgaans wel gegeven aan het begin van de
behandeling. Echter, de hoeveelheid informatie en de
tijd die daaraan besteed wordt, neemt daarna snel af.
Sluijs is bovendien op basis van haar onderzoek tot de

conclusie gekomen dat voorlichting niet-methodisch
wordt uitgevoerd. Beide constateringen vormen een
belemmering voor de effektiviteit van de voorlichting
en daarmee tevens voor de therapie(trouw). Wanneer
voorlichting methodisch toegepast wordt, zo is haar
verwachting, zal dit ten goede komen aan de effektiviteit van de fysiotherapie.

Theoretische modellen van
voorlichting
Als algemeen theoretisch denkkader is in dit artikel uitgegaan van de definitie van pat'ientenvoorlichting zoals
geformuleerd door Damoiseaux (2):
Patientenvoorlichting is een planmatig leer- en/of communicatieproces met een gericht doel dat in samenspraak met de patient wordt geformuleerd om zodanige
veranderingen in kennis, inzicht, vaardigheden, attitude
en gedrag te bewerkstelligen dat een gunstige invloed
op het genezingsproces en het omgaan met (restanten
van) ziekte verwacht mag worden.
Voor dit artikel is in deze definitie het communicatieproces alsook het methodisch planmatig karakter van
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voorlichting van essentieel belang. Dit irnpliceert dat
het fysiotherapeutisch behandelplan in overleg met de
patient tot stand komt en is gebaseerd op deskundigheid van de fysiotherapeut en de door de patient ingeschatte haalbaarheid van de voorgestelde behandeling.
Dit is niet alleen van belang voor de korte termijn-therapietrouw (in de literatuur soms evenals de lange termijn therapietrouw met de term 'compliance' aanged u i d ) . I n d i e n v a n u i t deze g e d a c h t e n g a n g de
be'handeling vanaf het eerste kontakt ingezet wordt
levert dit ons inziens een positieve bijdrage aan de lange
termijn-therapietrouw (ook wel 'adherence' genoemd).
Naast dit algemeen uitgangspunt is gebruik gemaakt
van een aantal theoretische modellen voor gedragsverandering.
Door middel van voorlichting wordt immers gestreefd
naar gedragsverandering. In het kader van fysiotherapeutische behandeling wordt onder gedragsverandering
verstaan: "andere dingen doen, dingen anders doen,
dingen laten".
Ter onderbouwing van het gestruktureerde en procesmatige karakter van voorlichten kan gebruik worden
gemaakt van een aantal modellen en theorien.
1. Het attitu demo del van Ajzen en Fisbbein (3)
In het kort beschrijft deze theorie hoe de mens tot een
bepaalde gedragsintentie komt(figuur 1). Hierbij bepalen persoonlijke overwegingen, en de mate waarin zij
positief dan wel negatief gewaardeerd worden, de attitude. De attitude vormt in combinatie met het gewicht
dat men toekent aan de opvattingen van de direkte
sociale omgeving (sociale norm) de bereidheid om
gedrag te veranderen (gedragsintentie).
Wellicht overbodig op te merken is dat een positieve
attitude nog geen garantie biedt voor bereidheid om
gedrag te veranderen, laat staan voor daadwerkelijk
veranderen van gedrag.

1994

pline op te brengen, te moeilijke oefeningen en het uitblijven van effect na oefenen.
3. Model van Bandura
Om tot daadwerkelijke gedragsverandering te komen
kan een derde model, dat van B a n d u r a , worden
genoemd (6). Volgens dit model maakt de patient een
inschatting van de persoonlijke haalbaarheid van de
voorgestelde gedragsverandering (self efficacy).
Bij deze inschatting spelen zowel attributies (het toeschrijven van slagen en falen) als de 'locus of control'
een rol. Het begrip locus of control van Rotter (7) staat
voor de mate waarin mensen denken dat ze gebeurtenissen in het leven kunnen beinvloeden. Hierbij is een
onderverdeling te maken in de zogenaamde 'internals'
en 'externals'. De internals denken in belangrijke mate
invloed te kunnen uitoefenen op gebeurtenissen waarbij
ze betrokken zijn. Externals ervaren gebeurtenissen als
lot, geluk of pech, hoe dan ook als gebeurtenissen
waarop het individu geen invloed heeft.
4. De theorie van Seligman
Tot slot noemen we de theorie van aangeleerde hulpeloosheid van Seligman (8). Deze is te zien als een uitwerking van de attributietheorie. Met name de zelfattributie met betrekking tot de wijze van toeschrijven
van slagen of falen zal bepalend zijn voor het gevoel
van hulpeloosheid.
Daarnaast zou het ideaal zijn wanneer iemand concreet
ziet wat zijn inspanningen hem opleveren (bekrachtiging). Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat

Attitude:
overwegingen x gewicht
•

Intentie
Sociale norm x gewicht

2. Het Health Belief model
Een tweede model van belang is het Health Belief
Model zoals beschreven door Janz en Becker (4). Dit
model geeft inzicht in het afwegen van de voor- en
nadelen van het huidige gedrag en gedragsverandering,
w e l k e mede b e p a l e n d z i j n voor het s t r e v e n n a a r
gedragsverandering (gedragsintentie)(figuur 2).

Figuur 1. Attitudemodel van Fishbein en Ajzen.
Model voor de invloed van attitude en normen uit de
sociale omgeving op gedragsverandering.

faiildSge
gedrag

Net als bij een positieve attitude geldt ook hierbij dat,
wanneer een intentie aanwezig is, er nog barrieres te
overbruggen zijn om daadwerkelijk ander gedrag te
gaan vertonen. Sluijs & Hermans (5) noemen hierbij
specifiek voor de fysiotherapie onder andere: de problemen om oefeningen in het dagelijks leven in te passen,
beperkingen in tijd, gehinderd worden door pijn, het
"vergeten" oefeningen uit te voeren als gevolg van
onduidelijke instructies of doordat de noodzaak om te
oefenen niet meer ingezien wordt doordat de klacht
grotendels verdwenen is, moeite de noodzakelijke disci-

gedragsverandering

voordeel

nadeel

Figuur 2. Health Belief Model.
Het afwegen van voor- en nadelen van gedrag (dat van
invloed is op de gezondheid) in beeld.
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Intentie

Gedragsverandering

Gedragsbehoud
Ervaren
effect,
voordeel

praktische en
psychologische:
® self efficacy
(attributies)
® locus of control
• learned
helplessness
® angst
Figuur 3. Modellen met betrekking tot barrierres voor gedragsverandering.

huidige
gedrag

gedragsverandering

Attitude
Intentie
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H

Gedragsverandering,
nieuw gedrag

Ervaren
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voordeel

Figuur 4. Modellen voor gedragsverandering en hun onderlinge relatie.

Theoretische modellen vertaald
naar de praktijk

er een relatie dient te bestaan tussen de moeite die
iemand zich getroost en het effekt daarvan.
Alle genoemde modellen bieden houvast voor be'invloeding van zowel korte-termijn als lange-termijn therapietrouw.
Met name de faktoren die een rol spelen bij lange termijn therapietrouw zijn onder andere onderzocht door
Marlett en Gordon (9). Zij benadrukken het belang van
feedback, het hebben van inzicht in de zogenaamde
hoge risicosituaties, copingskills, de levensstijl en de
attributies van de patient.
Sluijs (1) noemt belemmerende factoren, specifiek voor
de fysiotherapie: de onvoldoende inpassing van de
gewenste gedragingen in de dagelijkse routine, het ervaren van andere barrieres en problemen die niet besproken worden en dus voortduren, en het onvoldoende
positieve feedback geven c.q. bekrachtigen van het
gedrag (figuur 3).

Vanuit theoretische modellen zal een voorzet gegegeven
worden tot een vertaalslag naar het methodisch fysiotherapeutisch handelen. (figuur 4)
Gerards et al. (10) maken een indeling in de verschillende fasen van een voorlichtingsproces en koppelen aan
elke fase de meest relevante theorie. De fasering die zij
aanbrengen is gebaseerd op het verstrekken van adviezen. Als fasen in de voorlichting noemen zij voorbereiding van het advies, uitvoering van het advies en de
nazorg.
In dit artikel is gepoogd de essentiele aspekten van
voorlichting (zie onze eerder gemaakte opmerkingen bij
de definitie van voorlichting van Damoiseaux) in te
passen in de fysiotherapeutisch behandeling. De relevante theoretische modellen zijn gekoppeld aan de verschillende fasen binnen de fysiotherapetische behandeling (Dit in navolging van der Linden (11.)). Wij willen
hieraan toevoegen dat voorlichtingsdoelen en -subdoelen in het fysiotherapeutisch behandelplan opgenomen
worden.

Alle modellen hebben tevens met elkaar gemeen dat het
bij voorlichting steeds gaat om een proces van gedragsverandering, waarin verschillende fasen te onderscheiden zijn zoals kennis nemen van, overwegen, besluiten,
doen en blijven doen. Bovendien geven alle modellen
inzicht in de faktoren die hierbij een rol spelen.
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Figuur 5. Methodisch handelen.

In elke fase van de behandeling, maar zeer zeker ook in
elke zitting zijn er specifieke voorlichtingsmomenten.
I'ndien inzicht ontstaat in deze voorlichtingsmomenten
wordt het ook mogelijk om concrete voorlichtingsdoelen op te stellen. Vanuit deze voorlichtingsdoelen is het
mogelijk om concrete voorlichtingsaktiviteiten te formuleren. Tot slot vindt uitvoering van deze voorlichtingsaktiviteiten plaats.
Het belang van regelmatige evaluatie daarvan (feedback
of terugkoppelingsmomenten) wordt onderstreept.
Indien nodig vindt op basis van deze (continue) evaluatie bijstelling van de behandeling plaats en/of bijstelling van de voorlichting.
Fasering van methodisch
fysiotherapeutisch handelen en de
koppeling aan voorlichting
In het Methodisch Fysiotherapeutisch Handelen (figuur
5) zijn hierin de volgende fasen te onderscheiden: verzamelen van gegevens door middel van anamnese en
onderzoek, formuleren van de diagnose, opstellen van
een behandelplan, uitvoeren van dit plan in een reeks
van behandelzittingen en evaluatie.
Evaluatie vindt plaats zowel aan het begin van elke zitting als aan het eind van de behandelreeks. Met name
deze evaluatie is een noodzakelijk ingredient binnen de
totale behandeling. Evaluatie maakt het mogelijk om
op maat (tailor-made) een behandeling uit te voeren
door deze steeds aan te passen aan de aktuele situatie.
Vooral de problemen die de patient ervaart bij het thuis
uitvoeren van bij voorbeeld oefeningen of het corrigeren van houding bieden volgens Sluijs (12) goede aanknopingspunten om de behandeling af te stemmen op
de persoon. De fysiotherapeut kan hierbij te rade gaan
bij de eerder genoemde theorieen en modellen van Fishbein en Ajzen (de theorie van beredeneerd gedrag), Janz
en Becker (het Health Belief model), Bandura (de sociale leertheorie), Rotter (locus of control) en Seligman (de
theorie over de aangeleerde hulpeloosheid) (figuur 6).
In het fysiotherapeutisch behandelplan wordt een
(eind)doel van de behandeling geformuleerd evenals
subdoelen. De fysiotherapeut geeft vervolgens in het
behandelplan aan welke middelen hij aanwendt om het
geformuleerde einddoel en de (sub)doelen te bereiken.
Voorlichting is naar onze mening een van de middelen
die de fysiotherapeut tot zijn beschikking heeft in het
gehele arsenaal van fysiotherapeutische behandelmogelijkheden.
De fysiotherapeut formuleert een einddoel van de
behandeling. Hij geeft daarbij subdoelen aan, en de
middelen die hij aanwendt om via de subdoelen het
einddoel te bereiken.

Ook bij voorlichting geldt eenzelfde systematiek. Voorlichting draagt bij aan het bereiken van het beoogde
fysiotherapeutisch einddoel. Binnen het fysiotherapeutisch einddoel zijn voorlichtingsdoelen aan te geven.
Vergelijkbaar met de boven beschreven systematiek zijn
binnen de voorlichtingsdoelen ook subdoelen aan te
geven, welke middels voorlichting bereikt kunnen worden.
Voorlichting (in de fysiotherapeutische behandeling of
in een ander kader) volgt hetzelfde proces als het
methodisch handelen zoals boven beschreven is: verzamelen van voor voorlichting relevante gegevens,
inschatten van de uitgangssituatie, opstellen van een
(voorlichtings)plan, waarin een (voorlichtings)doel en
subdoelen geformuleerd worden (tussenstappen in de
voorlichting, die bijdragen aan het nagestreefde doel),
planning en uitvoering van de voorlichting en evaluatie
d a a r v a n ( f i g u u r 7). Deze e v a l u a t i e kent dezelfde
momenten en funktie als die in het fysiotherapeutisch
methodisch handelen. Een voortdurende evaluatie van
de voorlichting is eveneens noodzakelijk (figuur 8).
Voorlichting kan dus op dezelfde manier grafisch weergegeven worden als het fysiotherapeutisch methodisch
handelen.
Niveaus binnen het voorlichtingsplan
(figuur 9)
Kok (13) benoemt in zijn model de fasen in de voorlichting. Hij gaat hierbij uit van de indeling in aandacht,
begrip, attitude, intentie, g e d r a g s v e r a n d e r i n g en
gedragsbehoud.
Gerards (14) hanteert de indeling in bewustwording,
afweging, besluitvorming, gedragsverandering en
gedragsbehoud en terugvalpreventie.
O&O (15) hanteert een indeling in openstaan, begrijpen, willen, doen en blijven doen.
Het model van Kok is op te vatten als een indeling in

etc.
Figuur 6. Cyclisch karakater van Methodi'sch
Handelen.
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Figuur 7. Voorlichting als methodisch Handelen.

fasen, het model van Gerards een indeling in de taken
van de patient en het model van O&O als een indeling
in gedragsniveaus van de patient waar de hulpverlener
op inspeelt.
Auteurs zijn van mening dat voor de praktische toepassing de laatste indeling de meest concrete handvatten
geeft. Met behulp van de indeling van O&O ontstaat
inzicht in de te formuleren voorlichtingsdoelen en voorwaarden om de doelstellingen te behalen.
Aan de indeling van O&O wordt echter een gedragsniveau toegevoegd. De Groot (16) noemt in zijn reeks van
gedragsniveaus 'weten', 'willen', 'kunnen' en 'doen'.

matie aan het begin van de behandeling bemoeilijkt het
opnemen van de informatie. Per definitie is de opnamecapaciteit van de patient beperkt.
Hieruit volgt dat de fysiotherapeut rekening houdt met
de gemoedstoestand van de patient en dat er daarnaast
per definitie sprake is van een beperkte opnamecapaciteit van de informatie. Dit stelt eisen aan de hoeveelheid en relevantie van de aangeboden informatie.
Het niveau 'begrijpen' geeft goed weer dat de taak van
de fysiotherapeut niet ophoudt bij het verstrekken van
de informatie, maar deze dusdanig moet aanbieden
(gedoseerd, eventueel in een andere vorm herhaald of in
geheel andere vorm gevat) zodat de patient in staat
wordt gesteld de informatie te begrijpen. Sluijs (1) zegt
hierover dat fysiotherapeuten de voorlichting onvoldoende spreiden over de totale behandeling. Voorlichting vindt met name plaats aan het begin van de behandeling.

Met name het gedragsniveau 'kunnen' is voor het fysiotherapeutisch handelen van belang. Dit wordt onderschreven door Sluijs (17). Het gedragsniveau 'kunnen'
blijft onderbelicht bij de indeling zoals O&O die hanteert (figuur 10).
De voorkeur voor deze indeling kan als volgt worden
toegelicht.
Alvorens op kennisniveau ingang te kunnen vinden zal
de fysiotherapeut eerst moeten nagaan of een patient
zich voor de voorlichting zal openstellen. Zo kan pijn
of angst opname van kennis in de weg staan. Het eerste
belang van de patient zal dan zijn om gerustgesteld te
worden. De praktijk wijst namelijk uit dat het geven
van informatie in dergelijke situaties grotendeels zijn
doel mist. De informatie zal dus beperkt, maar relevant
moeten zijn. Hierbij zal de fysiotherapeut dankbaar
gebruik kunnen maken van het algemene communicatiemodel. In dit model wordt de communcatie weergegeven als een boodschap die van zender, middels een
kanaal, naar ontvanger gaat. Angst en pijn kunnen
hierbij opgevat worden als storende factoren bij het
ontvangen van de boodschap. Ook factoren die interfereren met de boodschap ("ruis") kunnen hierbij een
belemmering vormen. Het verstrekken van veel infor-

etc.
Figuur 8. Cyclisch karakter van de voorlichting.

De fysiotherapeut dient zich ervan te overtuigen dat de
patient de informatie daadwerkelijk begrepen heeft.
Het niveau 'begrijpen' van O&O geeft beter weer dan
het niveau 'weten' van de Groot voor welke taken de
fysiotherapeut zich geplaatst ziet, wil hij iiberhaupt een
gemotiveerde aktieve samenwerking tot stand brengen.
Het niveau 'willen' heeft betrekking op de intentie om
in het kader van de behandeling dingen ook daadwerkelijk te gaan doen of te laten. Het afwegen door de
patient van voor- en nadelen is in deze fase van groot
belang. De fysiotherapeut biedt hierbij ondersteuning
en reikt informatie aan over mogelijkheden en alternatieven. In deze fasen moet met behulp van een dialoog
duidelijk worden wat de patient te doen staat en wat
ook werkelijk voor hem te doen is. In samenspraak
worden aldus haalbare afspraken gemaakt. Met name

Kok

Gerards

O&O

aaadacfat
begrip

bewustwording

open staan
begrijpen

attitude
intentie
gedragsverandering
gedragsbeikoud

afwegiag
besloltvormlng
gedragsverandering
gedragsbehoud
tenigvalpreventie

willen
doen
blijven doen

Figuur 9. Modellen van voorlichting.
Fasen (Kok), taken (Gerards) en gedragsniveaus (O&O) van de voorlichting.
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Figuur 10. Gedragsniveaus in de voorlichting.

op dit niveau zijn de modellen van toepassing, zoals
beschreven in het theoretisch gedeelte van dit artikel,
Fishbein en Ajzen {de theorie van beredeneerd gedrag)
en het model van Becker (het Health Belief Model).

fysiotherapeut dient ruim voor de feitelijke afsluiting
van de behandeling interventies te doen op dit niveau.
Alle gedragsniveaus lenen zich tot het formuleren van
doelstellingen.

Het niveau 'kunnen' heeft betrekking op zowel mogelijkheden als onmogelijkheden bij de patient als daarbuiten. Het gaat hierbij om vaardigheden (bijvoorbeeld
om oefeningen te kunnen uitvoeren) en de daarbij spelende interne maar zeker ook externe factoren (bijvoorbeeld de te maken keuzen en mogelijkheden tot inpassing in dagelijkse activiteiten). Het betreft hier heel
concrete mogelijkheden tot uitvoeren van bepaald
gedrag.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een man van 35 jaar wordt verwezen door de huisarts.
Het betreft een patient met recidiverende lage rugklachten zonder verschijnselen van wortelprikkeling. Hierbij
valt op dat er sprake is van een verstoord spierevenwicht, zich uitend in een hypertone lumbale erector
trunci. Bovendien is er sprake van verzwakte buikspieren, zich uitend in een verdiepte lendenlordose.
De patient is een concierge op een MBO-scholen
gemeenschap, heeft een partner, een zoontje van vier en
een dochter van zes maanden. Bij analyse van zijn
werkzaamheden, valt een aantal rugbelastende activiteiten op. Deze zijn echter niet van dien aard dat zij een
extreme belasting met zich meebrengen. Naast de werkzaamheden op school, vier dagen in de week, neemt de
patient een gedeelte van de zorgtaken in huis op zich.
De fysiotherapeut stelt een behandelplan op waarvan
sedatie, spierevenwicht, stabilisatie, houdingscorrectie
en bewegingsinstructie (waaronder tilinstructie) deel
uitmaken.

Het gedragsniveau 'doen' heeft betrekking op het daadwerkelijk uitvoeren van gemaakte afspraken. Inhakende
op de problematiek rondom compliance/adherence willen wij hier duidelijk stellen dat indien op dit gedragsniveau (en het volgende niveau) het proces stagneert,
het raadzaam is de voorafgaande niveaus opnieuw met
de patient te analyseren en te bespreken.
Op dit niveau zijn de theorieen van Bandura (self efficacy), Rotter (locus of control) en Seligman (aangeleerde hulpeloosheid) van toepassing.

Het formuleren van doelstellingen
Einddoel

Het gedragsniveau 'blijven doen' heeft betrekking op de
continuering van de gedragsverandering. Met name dit
gedragsniveau vraagt van de fysiotherapeut om in een
vroeg stadium van de behandeling vooruit te denken op
de periode na de behandeling. Op dit niveau biedt de
theorie van Marlett en Gordon (relapse prevention) een
d u i d e l i j k handvat. Sluijs (1) schrijft dat, juist om
gedragsbehoud te bereiken, deze eindfase van de behandeling veel meer voorlichting vereist.

Uitgaande van dit voorbeeld zou dan als einddoel
geformuleerd kunnen worden. De patient is van zijn
klacht af, of is in staat het optreden van klachten tot
een haalbaar minimum te beperken. Een operationalisatie hiervan kan zijn dat de patient in staat is allerlei
handelingen in het dagelijks leven uit te voeren met een
zo gering mogelijke belasting van de rug. Voor een
andere patient kan een andere operationalisatie geformuleerd worden. Bijvoorbeeld, het komen tot een nieuwe keuze met betrekking tot noozakelijk en minder
noodzakelijk zelf te verrichten activiteiten.

De gedragsniveaus vertaald naar een
praktijkvoorbeeld
Theoretische onderbouwing
Uitgaande van deze niveaus ontstaat inzicht in het proces van gedragsverandering. Hierdoor wordt het mogelijk om te benoemen wat bijvoorbeeld op het niveau
van openstaan, begrijpen, willen en kunnen nodig is om
tot gedragsverandering te komen. Anders gezegd: is de
patient ontvankelijk voor informatie, welke kennis is
nodig en hoe en wanneer kan ik die informatie aanbieden, welke motivatie is nodig en wat moet de patient
kunnen om thuis de vuilniszak buiten te zetten met een
correcte tiltechniek (doen)? Ten slotte wordt benoemd
wat nodig is om dit gedrag vol te houden (blijven
doen). Met het oog op de problemen rondom compliance/adherence benadrukken wij hier het belang van een
vroegtijdige bezinning op het niveau 'blijven doen'. De

Subdoelen
Op basis van dit einddoel kunnen subdoelstellingen
geformuleerd worden voor de voorlichting zoals: de
patient is bereid om samen met de fysiotherapeut na te
gaan welke activiteiten op het werk en thuis zijn rug
belasten (openstaan), de patient weet welke houdingen
de minste belasting betekenen voor de rug (begrijpen),
de patient wil een aantal houdingen oefenen en uitproberen in dagelijkse aktiviteiten (willen), de patient is in
staat de houdingen die het minst belastend zijn voor de
rug uit te voeren (kunnen), de patient voert in zijn
dagelijks leven handelingen uit op een rugsparende
wijze (doen) en ten slotte, de patient integreert deze
15
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nieuwe handelingen in zijn dagelijks bestaan (blijven
doen).
Voor de volledigheid willen we met nadruk erop wijzen
dat per niveau meerdere subdoelen aan te geven zijn.

De hier besproken niveaus struktureren de voorlichting
voor de fysiotherapeut. Zij bieden houvast voor de concrete invulling van de voorlichting.
Evenals bij het methodisch fysiotherapeutisch handelen
is voorlichting niet altijd een lineair verlopend proces
is, maar eerder voor te stellen is als een spiraal, waarin
telkens dezelfde niveaus (openstaan, begrijpen, willen,
kunnen, doen, maar vooral ook blijven doen) doorlopen dienen te worden (figuur 12).

Figuur 11 laat een aantal concretiseringen van de
genoemde subdoelen zien.
De verwachting kan uitgesproken worden dat patienten
eerder geneigd zullen zijn ook in allerlei andere situaties op correcte wijze met hun lichaamshouding om te
gaan indien voorgaande niveaus goed inzichtelijk
gemaakt zijn en goed doorlopen (doen en blijven doen).
Het doen heeft hierbij vooral betrekking op de beginfase van de behandeling waarin nieuw gedrag aangeleerd
wordt, het blijven doen tijdens de volgende fasen in de
behandeling (compliance). Belangrijker nog is het blijven doen na de afronding van de behandeling (adherence).

Omdat in een behandeling gewerkt wordt aan verschillende (sub)doelen kunnen verschillende 'onderwerpen'
aan de orde zijn. Voor alle onderwerpen is eenzelfde
voorlichtingscyclus van toepassing. Alleen de fase
waarin de voorlichting verkeert (kennis, motivatie etc.
van de patient) kan per onderwerp verschillen.
Zo kan de voorlichting met betrekking tot het nivo
'doen' zich richten op het uitvoeren van oefeningen ter
correctie van de houding. Wat betreft de houding in de
ADL kan de voorlichting zich richten op het nivo
'openstaan voor en begrijpen van' de relatie tussen de
werkhouding en de klachten.
Per onderwerp kan zo aangegeven worden wat de concrete doelen zijn per gedragsniveau.

Conclusies en consequenties voor het
methodisch fysiotherapeutisch handelen
Met het bovenstaande is beschreven dat voorlichting
een van de therapeutische middelen is die de fysiotherapeut tot zijn beschikking heeft. Anders dan bij de andere middelen is voorlichting een noodzakelijk onderdeel
bij elke behandeling. Hoewel er weinig onderzoek in de
fysiotherapie op dit vlak is verricht, kan men op grond
van onderzoek op andere vakgebieden veronderstellen
dat voorlichting een directe bijdrage levert aan het therapeutisch effect.
Meer concreet is de consequentie voor de praktijk dat
voorlichting, evenals het overig fysiotherapeutisch handelen, methodisch en planmatig uitgevoerd dient te
worden.
Een voorlichtingsplan maakt deel uit van het fysiotherapeutisch behandelplan. Binnen het op schrift uitgewerkte fysiotherapeutische behandelplan kan een voorlichtingsplan opgenomen worden. Hierin zijn
voorlichtingsdoelen en hun fasering terug te vinden,
p a r a l l e l lopend aan en geintegreerd in de overige
behandeldoelen.
Door ook de voorlichtingsdoelen te specificeren wordt
evaluatie dan wel bijstelling van het fysiotherapeutisch
einddoel en/of subdoelen mogelijk.
Procesbewaking over de gehele behandeling, indien van
een dergelijke opzet uitgegaan wordt, zal veel nauwgezetter plaats kunnen vinden. Systematische verslaglegging van de behandeling draagt bij tot een verdere professionalisering van het beroep.
Het handelen van fysiotherapeuten wordt daarmee
meer toegankelijk voor onderzoek.

Figuur 11. lllustratie van een reeks subdoelen.
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