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De persoon in een model
De fysiotherapie streeft naar een model dat recht
doet aan de mens als een uniek biopsychosociaal
wezen. Het meerdimensioneel belastingbelastbaarheidsmodel (het MDBB-model) en het
bewegingscontimmm van Cott (het MCT-model)
staan in de belangstelling. Dit artikel levert een
bijdrage aan de (verdere) integratie van
persoonsgebonden factoren in deze modellen.
In dit kader zijn de volgende persoonsgebonden
factoren relevant: locus of control, stijlen van
attribueren, stress en stijlen van coping,
emotionele gesteldheden waaronder angst- en
stemmingsstoornissen en tot slot somatoforme
stoornissen. Locus of control, stijlen van
attribueren, stress en stijlen van coping worden
uitgebreid beschreven en vertaald naar het
therapeutisch handelen. Voor wat betreft de angst,
stemmings- en somatoforme stoornissen gaat dit
artikel uit van de objectieve diagnostische criteria
zoals beschreven in de DSM-IV.
Hierdoor worden psychische mechanismen en
stoornissen inzichtelijk voor professionals die
geen psychodiagnostiek uitvoeren, zoals
rysiotherapeuten. Zij zijn hierdoor beter in staat
een inschatting te maken van de rol die zij
kunnen spelen bij de behandeling van de
problernatiek van hun patienten. Op basis van
hun kennis van persoonsgebonden factoren
kunnen zij hun interventies beter afstemmen op
de individuele patient, "ftoegn'jdige signalering
van die factoren en eventuele psychische
problernatiek verhoogt de efFectiviteit van
handelen doordat gerichte interventie mogelijk is.
Dit artikel geeft aan de hand van casu'istiek een
toelichting op persoonsgebonden factoren.
Fysiotherapeuten zullen, op basis van de
aangereikte informatie, deze persoonsgebonden
factoren kunnen herkennen, waarna een terug- of
doorverwijzing kan plaatsvinden, of een
behandelplan opgesteld kan worden dat aansluit
bij de aangereikte aangrijpingsmogelijkheden.
Ook patientenvoorlichtmg wordt daarbij als
therapeutisch instrument ingezet.

In de fysiotherapie staan momenteel het meerdimensionele belasting- belastbaarheidsmodel (het MDBB-model) en het bewegings.continuiim van Cott (het MCT-model) in de belangstelling. Aanhangers van beide modellen zijn op zoek naar een uitwerking van het
model die recht doet aan de persoon als individu. Beroepsbeoefenaren in de fysiotherapie hechten veel waarde aan het concept van
de patient als uniek biopsychosociaal wezen, dat verantwoordelijkheid neemt voor zijn gezondheid en actief in de behandeling participeert. De uniciteit en de eigen verantwoordelijkheid van de
patient stelt men steeds meer centraal bij de benadering van de
patient.
De huidige fysiotherapeutische modellen maken nog niet waar dat
de patient een biopsychosociale eenheid is. Dat is een patient nu
eenmaal wel, de persoonsgebonden factoren (p-factoren) beinvloeden de behandeling. Psychologic en psychiatric leveren informatie
over de persoonsgebonden factoren.
Van der Burgt en Verhulst voegden persoonsgebonden factoren
toe aan de stappenreeks voor patientenvoorlichting.1 Daarmee
trachtten zij recht te doen aan de uniciteit van een individu. Het
merendeel van de begrippen is opgenomen in het MDBB-model
binnen de overkoepelende term 'psychologisch begrippenkader'.2
In dit artikel wordt, in aansluiting op de persoonsgebonden
factoren, ook psychische problernatiek gepresenteerd. Het gaat
daarbij om de angststoornissen, stemmingsstoornissen en
somatoforme stoornissen (zie figuur i). Aan de hand van enkele
persoonsgebonden factoren laat dit artikel zien dat integratie
daarvan in een fysiotherapeutisch model beroepsbeoefenaren de
mogelijkheid biedt deze factoren en hun invloed op de behandeling (vroegtijdig) te herkennen en de behandeling af te stemmen
op het individu. Een afbakening van het beroepsdomein wordt
hiermee mogelijk.
Figuur i Persoonsgebonden factoren.

Persoonsgebonden factoren
Demografische kenmerken
Locus of control
Stijlen van attriburie
Stress en stijlen van coping
Emotionele gesteldheden
verwerkingsprocessen
agressie
angststoornissen
stemmingsstoornissen
Pijn
Somatoforme stoornissen

Locus of control
Patienten die hebben ervaren dat zij invloed kunnen uitoefenen
op hun (gezondheids)situatie kunnen zich gemakkelijk actief
opstellen in een behandeling.
Mensen verschillen in de manier waarop zij in het leven staan.
Rotter onderscheidt twee typen mensen, de zogeheten 'internals'
en de 'externals'.' Mensen met een interne locus of control zullen
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het leven ervaren als een grotendeels te sturen aangelegenheid.
Vanuit een besef dat sommige zaken in het leven slechts ten dele
te sturen zijn (leven en dood, ziekte en gezondheid), geven zij,
waar mogelijk, richting aan de verdere ontwikkelingen in hun
bestaan. Dat is anders bij de externals' die het leven veel meer
ondergaan, het leven overkomt hen. Zij zien weinig mogelijkheden om dat te beinvloeden. Het verschil in orientane ten
opzichte van beinvloedingsmogelijkheden komt concreet tot
uiting in de stijl van attribueren.
Stijlen van attribueren
Mensen proberen oorzakelijke verklaringen toe te kennen aan
hetgeen hen overkomt. Zij doen dat door gebruik te maken
van attributies.4 Attributies die hen tot actief deelgenoot van de
behandeling maken, dragen het meest bij aan een goed behandelresultaat. Succes van een therapie wordt zo mede afhankelijk van
de inbreng van de patient.

Datgene waaraan patienten hun ervaringen in het leven (en in de
behandeling) toeschrijven, kan het behandelproces positief of
negatief beinvloeden.
Betekenis voor de fysiotherapeutische behandeling
Casus

De heer van den Bergen heeft al meerdere fysiotherapeutische behandelingen ondergaan.Tijdens de derde sessie komt hij aarzelend de
behandelkamer binnen en zegt weinig vertrouwen te hebben in een
positieve afloop van de behandeling. De fysiotherapeut stelt een open
vraag:'Waardenkt u dat het aan ligt?1

In situaties waarin een behandeling niet (meer) bevredigend
verloopt, is het zinvol om met de patient de stijlen van attribueren
te bespreken. Nogal eens is er dan sprake van een afwachtende
en/of passieve houding van de patient. Deze beschouwt de verdere
Attributie kent drie dimensies. De eerste is de 'intern/externontwikkelingen van een behandeling als lets wat buiten zijn
dimensie'. Patienten kunnen het slagen of falen van een behande- directe invloedssfeer ligt. De fysiotherapeut bespreekt met de
ling aan zichzelf (intern) of aan het handelen van de fysiopatient waar attributies eventueel veranderd kunnen worden,
therapeut (extern) toeschrijven.
zodat de patient zich (weer) open kan stellen en (opnieuw) gaat
De tweede is de 'stabiliteitsdimensie'. Er is sprake van een
participeren. Slagen of falen van een behandeling is dan geen
instabiele attributie als de patient succes of falen van een therapie absoluut gegeven rneer, het is mede afhankelijk geworden van de
als een instabiel gegeven opvat, veranderlijk, afhankelijk van eigen inbreng van de fysiotherapeut en van die van de patient. In het
inbreng of van de inbreng van de fysiomerapeut. Van een stabiele licht van de stappenreeks voor voorlichting hebben we het hier
artributie is sprake als de patient de uitkomst als een vaststaand
over de stap 'openstaan'.1
gegeven ziet.
De derde dimensie van attributie is de 'specifiek/globaal-dimenDe fysiotherapeut doet een uimodiging aan de afwachtende
sie'. Deze kan betrekking hebben op zowel een interne als een
patient om te participeren door het geven van inzicht. De patient
externe attributie en kan stabiel of instabiel zijn.
krijgt uitleg over het belang en aangetoond effect van attributies.
Er is sprake van een specineke attributie als de patient de invloeIn het licht van de stappenreeks voor voorlichting hebben we het
den bij het slagen of falen van een behandeling als specifiek voor hier over de stap 'begrijpen'.
die behandeling opvat. Bij een globale attributie benadert de
De patient kan ook worden gevraagd om proefondervindelijk met
patient de invloed op het slagen of falen van een behandeling van- de therapie om te gaan. Ervaringen dragen dan mogelijk alsnog bij
uit globalere factoren die op meerdere situaties van toepassing
tot een participerende houding. Hij stelt zich hopelijk open en wil
kunnen zijn. Deze zijn beschreven door Abramson et al.5 en hier
zelf ervaren dat hij invloed heeft op het slagen of falen van een
vertaald naar fysiotherapeutische situaties (zie figuur 2).
behandeling, een interne attributie. De patient kan daarnaast leren
inzien of ervaren dat niet-geslaagde pogingen in het verleden nog
Figuur 2 Stijlen van attributie.
niet betekenen dat een therapie in heden en toekomst mogelijk
wel aan zou kunnen slaan, een instabiele attributie. Tot slot kan de
Intern
Extern
fysiotherapeut met de patient bespreken of er sprake is van een
invloed van globale factoren of van specifieke factoren. Ook de
Stabiel
Instabiel
Stabiel
Instabiel
sociale omgeving kan daarbij een rol spelen. Deze kan stimulerend
of remmend werken. We hebben het hier over de A van Attitude, de
EE van Eigen Effectiviteit en de s van Sociale omgeving van het
Globaal
ASE-model bij de stap 'willen' van de stappenreeks voor voorlichting.
Specifiek

H

A = Ik kan &iel oefenen.
E = Ik kan deze oefeningen niet uitvoeren.
B - Ik oefen soms niet gocd genoeg.
F = Ik had nu even geen boodschap aan die oefening.
C = Oefeningen voorgeschreven door fysiotherapeuten helpen niet.
G - Deze voorgeschreven oefening werkt altijd prima.
D = Strekoefeningen opgedragen door fysiotherapeuten kunnen helpen.
H = Als ik my inzet en de oefeningen opvolg kan het misschien werken.

In het geval van de heer van den Bergen bespreekt de fysiotherapeut hoe beide partijen invloed uit kunnen oefenen op de
behandeling. Samen met de patient bespreekt de fysiotherapeut de
ervaringen uit het verleden. Samen bekijken ze deze op stabiliteit
(het zal nu niet anders lopen) of instabiliteit (deze behandeling
komt op een ander moment en heeft een iets andere benadering
van de klacht). De patient kan bij navraag misschien aangeven of
er specifieke omstandigheden waren die niet bevorderlijk waren
voor het resultaat (bijvoorbeeld spanningen op het werk die op dat
moment veel te hoog waren opgelopen).
Samenvattend, de fysiotherapeut bevraagt het attribueren, daagt
deze stijlen uit en helpt hiermee de patient om op een andere
manier tegen de behandeling aan te kijken. Eventueel kan de
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fysiotherapeut dit ook doen door de patient een (andere) benadering van het probleem proefondervindelijk te laten ervaren.
Een interne, instabiele en specifieke attributie biedt meestal
betere voorwaarden voor actieve participatie en draagt daarmee
bij aan een goed behandelresultaat.
Stress en stijien van coping
Patienten reageren verschillend op eisen die aan hen gesteld
worden. Wanneer een patient niet in staat is, of zichzelf niet in
staat acht, te voldoen aan de eisen die aan hem/haar gesteld
worden, spreekt men van stress.6 Hoe een patient op dergelijke
situaties zal reageren, is bepalend voor het psychologisch,
somatisch en sociaal welbevinden.7

een vermijdende en passieve copingstrategie.
Karasek en Theorell benadrukken het belang van de mate van
regelmogelijkheden in werksituaties in combinatie met de zwaarte
van het werk.13 Indien men geen invloed uit kan oefenen op een
situatie, wordt dat over het algemeen als zeer stresserend ervaren,
zeker als dat ook nog eens gepaard gaat met een overbelasting dan
wel onderbelasting.
Betekenis voor de fysiotherapeutische behandeling
In de praktijk zijn, op basis van de beschreven indelingen,
verschillende benaderingen mogelijk. Voor de helderheid wordt
hier een indeling in benadering gehanteerd die een onderscheid
maakt tussen een cognitieve, een gedragsmatige en een meer
emotiegerichte benadering van stress.

Er zijn een aantal algemene factoren bekend die van invloed zijn
op het ontstaan van stress. Atkinson en Hilgard beschrijven dat
duur, intensiteit, voorspelbaarheid van situaties, alsook het gevoel
competent te zijn en terug te kunnen vallen op sociale ondersteuning, van invloed zijn op de ernst van de ervaren stress.8
In zijn algemeenheid is het gevoel al dan niet controle te hebben
over situaties en bemvloedingsmogelijkheden, bepalend voor het
al dan niet ontstaan van stress. Zo wordt een (dreigende) inbreuk
op de ervaren fysieke of psychische integriteit doorgaans als zeer
stressvol ervaren. Patienten ervaren veel stress als zij overbelast
of onderbelast zijn en bij het waarnemen van ree'el dan wel
vermeend gevaar.

Bij een cognitieve benadering (be'invloeding van denkprocessen)
kan de fysiotherapeut de eerder beschreven locus of control en
stijlen van attribueren met de patient bespreken. De fysiotherapeut kan ook de RET, ofwel de Rationed Emotieve Therapie van
Ellis toepassen.'4 Ellis maakt gebruik van het zogenaamde ABCschema, of volledig het ABCDE-schema. De patient meldt zich aan
met een klacht (c). De fysiotherapeut bespreekt met de patient de
situaties (A) die geleid hebben tot het ervaren van stress. Deze
situaties worden nauwgezet geanalyseerd op realiteit. Wat zijn de
feiten? Samen met de patient gaat de fysiotherapeut op zoek naar
stressverhogende gedachten (B) over die situaties. In een dispuut
(D) onderzoekt de fysiotherapeut, samen met de patient, welke
De inschatting van een situatie is van grote invloed op de ervaren gedachtegangen over de situatie te vervangen of te neutraliseren
stress. Lazarus spreekt daarbij van appraisal.9 Mensen schatten
zijn. Deze aanpak moet uiteindelijk leiden tot een cognitief,
eenzelfde situatie verschillend in: wat voor de een een bedreiging gedragsmatig (ontspanning) en emotioneel welbevinden (E).
vormt, is voor de ander misschien een uitdaging.
Succes van deze benadering is afhankelijk van de vindingrijkheid
van de fysiotherapeut en de patient om anders tegen problemen
Vervolgens zal de patient, indien nodig, proberen iets aan de
aan te kijken.
situatie te doen. Men spreekt in dit verband van coping ofwel
Vanuit voorlichting sluit hierbij het ASE-model uitstekend aan.1'
het gedragsmatig, cognitief en emotioneel omgaan met een
Naast cognities (bespreken en wegen van de veranderbaarheid van
stresserende gebeurtenis. Aan coping zijn twee dimensies te
de Attitude) wordt in het ASE-model ook een analyse gemaakt van
onderscheiden.
de Sociale invloed en de Eigen Effectiviteit.
De eerste dimensie is probleemgeorienteerde coping versus
Volgens de cognitieve benadering stuurt het denken, het handelen
emotieregulerende coping: p-coping versus E-coping.10 De een past en/of de emoties aan.
probleemgeorienteerde copingstrategieen toe en de ander meer
De patient kiest, afhankelijk van de mogelijkheden tot het
emotieregulerende. Probleemgeorienteerd betekent een
beinvloeden van, of denken over situaties, voor een probleemprobleem oplossen door daadwerkelijk te handelen in de situatie. georienteerde, emotieregulerende, actieve, passieve of vermijdende
Emotieregulerend betekent anders gaan aankijken tegen de
stijl van coping. Situaties die door een andere zienswijze of door
problematische situatie door de situatie anders te interpreteren
anders handelen te beinvloeden zijn, lenen zich voor een
waarmee de eigen gevoelens over de situatie worden gereguleerd. probleemgeorienteerde, actieve aanpak.
De tweede dimensie is een actieve versus een passieve, versus een Zijn er geen mogelijkheden tot beinvloeding, dan kan de patient
vermijdende copingstijl. Een actieve stijl houdt in dat de patient
geholpen worden anders tegen zaken aan te kijken waardoor de
het probleem aangaat. Bij een passieve benadering ondergaat de
emoties tot rust komen. In een aantal gevallen is tijdelijk een
patient de situatie, bij een vermijdende aanpak ontloopt hij de
passieve of vermijdende stijl van coping op zijn plaats, zoals bij
situatie.
levensbedreigende situaties als gevolg van een ernstige ziekte.
Afhankelijk van de situatie is een bepaalde copingstrategie meer of
minder effectief. Algemeen gesteld sorteert een actieve, probleemgeorienteerde aanpak het meeste effect. Een passieve en vermijdende stijl van coping is doorgaans nadelig. Patienten bedienen
zich van een selectieve waarneming, een gekleurde interpretatie
en etikettering. Vaak gaan zij over tot zelfdestructief rook-, eeten/of drinkgedrag in pogingen de spanningen te reduceren ."
Wanneer er weinig mogelijkheden zijn om een problematische
situatie daadwerkelijk te veranderen, maken patienten meer
gebruik van de emotieregulerende strategic.I2 Zo ook valt te verwachten dat men in dergelijke gevallen eerder gebruikmaakt van
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De tweede benadering van stress richt zich veel meer op gedragsniveau. Bij be'invloeding van feitelijk gedrag is operante conditionering (Gedragstherapie) bruikbaar. Gedrag dat alleen maar
bijdraagt aan stress, kan daarbij onderzocht en vervangen worden
door stressverlagend of-reducerend gedrag. Het zoeken van ontspanning door andere bezigheden of het bespreken van onvrede
op het werk zijn hiervan voorbeelden. Het zijn tevens voorbeelden
van de probleemgeorienteerde en de actieve benadering van stress.
Het ASE-model leent zich ervoor afwegingen te maken om al dan
niet over te gaan tot een actie. In situaties waarvoor geen oplossing
bestaat in praktische zin, kan door middel van de RET de patient
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geholpen worden om actief te berusten, een voorbeeld van het
reguleren van emoties door bemvloeding van denkprocessen.
Bij een meer emotiegerichte benadering van stressklachten,
de derde benadering, zijn relaxatieprocedures, biofeedback,
haptonomie en eventueel Gestalttherapie inzetbaar.
De Gestalttherapie heeft als doel de patient weer bewust te laten
worden van het hebben van een lichaam. Het lichaam geeft na
bewustwording aan wat wel niet mogelijk is of'goed voelt'.

In figuur 3 staan, volledigheidshalve, alle in de DSM-IV voorkomende angststoornissen vermeld. De paniekstoornis wordt nader
toegelicht aan de hand van een casus.
Figuur 3 Angststoornissen.

Angststoornissen
Paniekstoomis met of zonder agorafobie
- Agorafobie zonder paniekstoornis
Specifieke fobie
Sociale fobie
Gegenetaliseerde angststoornis
Verwerkingsprocessen en specifieke emotionele gesteldheden
Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)
Verwerkingsprocessen
Acute stressstoornis
Angststoornis door een somatische aandoening
Mensen doorlopen een vijftal fasen wanneer zij worden geconObsessief compulsieve stoornis
fronteerd met een onafwendbaar einde van het leven.l6 Deze fasen
Angststoornis door inname van een middel
spelen echter ook in andere contexten een rol zoals bij rouw-

verwerking, ongewenste scheidingen of bij een verwerking van het
verlies aan lichaamsfuncties. De omgeving van de patient doorloopt in dergelijke situaties doorgaans dezelfde fasen. Achtereen- Paniekstoomis
volgens, maar niet altijd chronologisch, is er sprake van ongeloof,
ontkenning, protest, depressie en acceptatie.
Casus
Emotionele gesteldheden
Patienten kunnen tijdens de behandeling in een bepaalde fase van
een verwerkingsproces verkeren. Natuurlijk kan er ook sprake zijn
van een min of meer losstaande emotie. Enkele emoties worden
hierna verder uitgewerkt. Zij kunnen het therapeutisch proces
ernstig bemoeilijken of zelfs doen stagneren. Er kan dan sprake
zijn van een angst- of een stemmingsstoornis.

Mevrouw van Eldonk is door de huisarts naar de fysiotherapeut verwezen.Zelf geeft zij aan dat zij last heeft van vastzittende spieren in de
schouders en nek. De behandeling verloopt voorspoedig. Mevrouw van
Eldonk zit op een dag rustig in de wachtkamer en voelt zich plotseling
niet goed worden. Het zweet breekt haar uit, zij voelt zich heel licht in het
hoofd, heeft hartkloppingen, tintelingen in haar vingers en denkt dat zij
gek wordt. Zij voelt zich vervreemd van de gehele situatie en van zichzelf.
Bij navraag blijkt het niet de eerste keer te zijn dat haar zoiets overvalt. Zij
had eerder al eens deze klachten in de schouwburg en in een winkel.

DSM-IV

Psychologic en psychiatric maken veelvuldig gebruik van de
Diagnostic and Statistical of Mental disorders, afgekort DSM-iv' 7
Dit classificatiesysteem, waarin, onder andere, angststoornissen,
stemmingsstoornissen en somatoforme stoornissen besproken
worden, gaat uit van objectief waarneembare symptomen, een
uitgangspunt dat goed aansluit bij die van de fysiotherapie. Ook de
fysiotherapeut kan het classificatiesysteem gebruiken om een
psychische stoornis te oiiderkennen. Dat hoeft nog niet te betekenen dat de fysiotherapeut de stoornis formeel diagnosticeert en/of
behandelt, maar bij herkenning van een eventuele stoornis, kan
gekozen worden voor een andere behandelstrategie, eventueel dus
een (terug- of door)verwijzing.
Dit artikel biedt richtlijnen aan, eventueel in samenwerking met
andere disciplines.

Men spreekt van een paniekstoornis indien er sprake is van:
Terugkerende onverwachte paniekaanvallen, dat wil zeggen: een
plotselinge hevige angst die gepaard gaat met ten minste vier van
de volgende verschijnselen:
1 hartkloppingen of een verhoogde hartslag;
2 transpireren;
3 trillen of beven;
4 het gevoel te stikken;
5 naar adem happen (dyspnue) en benauwd gevoel;
6 pijn of een onaangenaam gevoel in de borststreek;
7 misselijkheid of buiHdachten;
8 duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, gevoel van slapte;
9 het gevoel los te staan van zichzelf (depersonalisatie) of een
gevoel van onwerkelijkheid (derealisatie);
10 angst om gek te worden of de zelfbeheersing te verliezen;
Angst en angststoornissen
Situaties laten zich niet altijd controleren. Angst ontstaat veelal op 11 angst om dood te gaan;
het moment dat patienten het gevoel hebben de controle over situ- 12 doofheid of tintelende sensaties in ledematen (paresthesieen);
aties te verliezen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer zij te
13 opvliegers of koude rillingen.
horen krijgen dat het beloop van een ernstig ziektebeeld niet in te
Vaak ontstaat er een aanhoudende angst voor herhaling en is
schatten vtlt. Algemeen gesteld zal er angst optreden als zich
men bezorgd over de gevolgen van een nieuwe aanval. De paniekonverwachte situaties aandienen.
Mensen zullen proberen er, zo goed en zo kwaad als het gaat, mee aanvallen komen niet voort uit middelengebruik (bijvoorbeeld
om te gaan. Indien de angst niet te groot is, zal zowel het lichaam amfetaminegebruikofcafemevergiftiging) of een somatische
(sympathische activiteit) als het denkvermogen (zoeken naar oplos- aandoening (hyperthyreoldie) en zijn niet toe te schrijven aan
een andere psychische stoornis, zoals een sociale fobie of een
singen) een impuls krijgen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid tot
actief gedragsmatig handelen door de problematische situatie aan te specifieke fobie, een obesessief-compulsieve stoornis, een posttramatische stress-stoornis of een separatie-(scheidings)angststoomis.
gaan of ervan weg te vluchten. Men spreekt hierbij van de zogePaniekstoornissen kunnen voorkomen met of zonder een agorafobie
naamde 'fight-flight respons'. Patienten kunnen echter ook een
'fright respons' vertonen. De angst heeft dan de overhand boven het (angst voor open ruimtes zoals het plein, de straat, de bioscoop,
handelen (fight) of het vermijden (flight).
enzovoort).
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Indien ook agorafobisch klachten spelen, spreekt men van een
paniekstoornis met agorafobie. Ook in dergelijke gevallen weer
een exclusie, er mag geen sprake zijn van andere psychische
stoornissen.:8iI9
Betekenis voor de fysiotherapeutische behandeling
Bij de beschreven paniekstoornis voeren huisartsen nogal eens
een tweesporenbeleid. Er vindt dan zowel een verwijzing plaats
naar een fysiotherapeut als naar een psycholoog. De behandeling
door een fysiotherapeut bestaat doorgaans uit het aanleren van
relaxatieprocedures (bemvloeding van de sympathische en parasympathische activiteit en daarmee de beinvloedingsmogelijkheden van het ervaren angstniveau) en ademhalingstechnieken.
Deze laatste zeker als de angststoornis gepaard gaat met aanvallen
van hyperventilatie.
De RET kan ook hier een belangrijke bijdrage leveren aan de
behandeling van de angststoornis. Er zijn hierbij drie interventies
mogelijk. De fysiotherapeut kan de patient helpen bij het onderkennen van angstverhogende gedachtegangen en de patient
helpen om deze neutraliseren of deze te vervangen door gedachten
die acceptatie van controleverlies aanvaardbaar maken, of zij
bedenken samen gedachtegangen die een gripverhogende uitwerking hebben. De therapeut kan bijvoorbeeld een angstverhogende gedachtegang uitdagen door bijvoorbeeld de patient
zich voor te laten stellen wat er zal gebeuren als hem gevraagd
zou worden weer een bezoek te brengen aan de schouwburg. Een
neutraliserende gedachtegang ontstaat bij de patient als hem
gevraagd wordt hoeveel mensen hij kent die wel eens te maken
hebben gehad met angst in hun leven. Een gripverhogende gedachtegang komt op gang als de patient bedenkt dat het angstniveau zal
dalen indien het lukt te ontspannen in een moeilijke situatie.

emoties, kunnen zij een onderdeel zijn van een verwerkingsproces, maar zij kunnen ook een op zichzelf staande emotionele
gesteldheid zijn. Bij verliessituaties kan er sprake zijn van het
verlies van functionaliteit, van een ideaal, van werk of een dierbare, enzovoort. In een aantal situaties is er een verwevenheid met
angst. Het gemeenschappelijke achter depressiviteit en angst zit
hem dan in het onverwachte.
Net als bij angststoornissen varieren de verklaringsmodellen voor
depressiviteit van een biochemische benadering (met name de
invloed van het serotonerge systeem) tot verklaringsmodellen
uitgaande van uitlokkende factoren (bijvoorbeeld de life event
benadering), (on)bewuste conflicten of instandhoudende factoren
(bijvoorbeeld conditioneringsprocessen).
In het geval van rouw om het verlies van een dierbare, valt het
onderscheid tussen een rouwreactie en een depressie soms niet te
maken. Algemene syrnptomen van depressiviteit zijn het verlies
aan interessen en plezier. Veelal vervallen patienten die lijden aan
een depressie tot apathie of gaat de apathie aan de depressie
vooraf.
In figuur 4 staan, volledigheidshalve, alle in de DSM-IV voorkomende stemmingsstoornissen vermeld. De depressieve stoornis
wordt nader toegelicht aan de hand van een casus.
Figuur 4 Stemmingsstoornissen.
Stemmingsstoornissen
Depressieve stoornissen
depressieve stoornis met of zonder vitale (melancholische) kenmerken
dysthyme stoornis

De fysiotherapeut geeft mevrouw van Eldonk uitleg over de
Bipolaire stoornissen
werking van de relaxatieprocedure. Zij maakt zich deze eigen en
bipolaire I-stoornis
oefent er in eerste instantie mte in situaties die een geringe angst
bipolaire II-stoornis
oproepen. De fysiotherapeut heeft mevrouw van Eldonk verteld
cyclothyme stoornis
dat angst uitdooft door de daadwerkelijke confrontatie aan te
gaan met de angstbeladen situaties. Zij zal in hierarchische stapjes Overige stemmingsstoornissen
toewerken naar een nieuw bezoek aan de schouwburg of de
stemmingstoornis door een somatische aandoening
winkel, in haar geval de meest angstige situaties. Alvorens die
stemmingsstoomis door een middel
confrontaties aan te gaan, heeft de therapeut de angstbeladen
gedachtegangen van de patient uitgedaagd en de patient geholpen
bij het vinden van nieuwe.
De mildere, maar chronische vorm van een depressieve stoornis
(de stoornis bestaat minimaal twee jaar) wordt dysthyme stemSamengevat, de fysiotherapeut kan een bijdrage leveren aan de
mingsstoomis genoemd. De milde vorm van de bipolaire stoornis
behandeling van angststoornissen door de patient te helpen fysiek (manisch depressiviteit) wordt cyclothyme stoornis genoemd.
het angstniveau te reguleren (fysiek niveau), de patient te stimuleren
om daadwerkelijke de confrontaties aan te gaan (gedragsniveau) en Depressieve stoornis
hij kan het denken van de patient beinvloeden (cognitief niveau).
Dit werkt ook bij de overige angststoornissen. De fysiotherapeut
Casus
moet wel een goede inschatting kunnen maken van wat de patient De heer van Schijndel heeft anderhalf jaar geleden zijn vrouw verloren.
aankan. Is issrt angstniveau niet door relaxatieprocedures te
Hij is verwezen door de huisarts vanwege lage-rugpijn. De heer van
beinvloeden, dan zal doorgaans een behandeling ook op de
Schijndel maakt bij start van de behandeling een positieve indruk. Hij is
andere niveaus niet succesvol zijn. Door- of terugverwijzing is
cooperatief en wil graag vooruit. Naarmate de behandeling vordert,
dan raadzaam.
wordt zijn stemming echter steeds matter. De heer van Schijndel trekt
zich in zichzelf terug en verzorgt zichzelf minder goed. Hij wordt mager
Tot slot, de angststoornis die ontstaan is door gebruik van een
en slaapt slecht. Het valt hem zwaar in de ochtenden op gang te komen.
middel (bijvoorbeeld amfetamine) of door hyperthyreoidie komt
zeker niet in aanmerking voor een behandeling door een fysioHij zucht als hem gevraagd wordt oefeningen te doen en hij maakt een
therapeut. Deze behoeft een specialistische behandeling.
afwezige indruk. Uit gesprekken met de heer van Schijndel weet u dat er
het echtpaar geen kinderen had. De sociale kring is
bovendien klein.
Depressie als stemmingsstoomis
Depressies staan nogal eens voor verliessituaties. Net zoals andere
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De DSM-IV spreekt van een depressieve stoornis als er sprake is van:
zijn verdriet en is maar door blijven gaan, in de hoop dat hij zich
1 depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag, uiteindelijk wel beter zou gaan voelen. Bij navraag blijkt dat al zijn
bijna elke dag, subjectief of geobserveerd door anderen;
activiteiten solistisch van aard te zijn. Het uitblijven van een veran2 opvallend verlies van interesse of plezier in bijna alle activiteidering leidt uiteindelijk tot een hulpeloos gevoel, het verdriet is
ten gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag,
niet meer alleen te dragen.
subjectief of geobserveerd door anderen;
3 duidelijk gewichtsverlies of gewichtstoename zonder dat
Er volgt overleg met de huisarts. Deze schrijft een antidepressieen dieet gehouden wordt of bijna elke dag wisselingen in
vum voor en roept de hulp in van een psycholoog om het verwerde eetlust;
kmgsproces alsnog op gang te brengen. De heer van Schijndel
4 bijna dagelijks insomnia (inslaap- of doorslaapproblemen)
blijft begeleiding krijgen van de fysiotherapeut, die weer met hem
of hypersomnia (overmatig slapen);
verder kan nu het verdriet toegelaten kan worden.
5 bijna dagelijks psychomotore agitatie of remming (waarneembaar door anderen);
Verwijzing naar de psychiater zal in elk geval plaats moeten
6 bijna dagelijks vermoeidheid of verlies aan energie;
vinden indien er sprake is van suicidaliteit. In gevallen waarbij
sprake is van vitale ofwel melancholische kenmerken, biedt een
7 bijna dagelijks gevoelens van waardeloosheid of overmatige
of inadequate schuldgevoelens;
medicamenteuze behandeling, in combinatie met psychotherapie
8 bijna dagelijks verminderd vermogen om na te denken of zich en eventueel fysiotherapie, goede mogelijkheden.
te concentreren of besluiteloosheid;
9 terugkerende gedachten aan de dood, aan suicide of een
Tot slot, stemmingsstoornissen door gebruik van een middel,
su'icidepoging.
bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, bipolaire en cyclothyme
stoornissen komen niet in aanmerking voor behandeling door een
fysiotherapeut. Deze behoeven een specialistische behandeling.
De genoemde criteria zijn als zodanig omschreven door en
nagenoeg woordelijk overgenomen uit Bouvy en Nolen.20
Somatoforme stoornissen
Betekenis voor de fysiotherapeutische behandeling
Fysiotherapeuten worden nogal eens geconfronteerd met
De fysiotherapeut kan bijdragen aan de behandeling van deprespatienten bij wie de klachten moeilijk te doorgronden zijn.
sies door, in overleg met patienten, een behandel- en activiteiten- De klachten staan dan bijvoorbeeld niet in verhouding tot de aanplan op te stellen dat de passiviteit doorbreekt. Het is daarbij
doening. Diagnosticering van eventuele somatoforme stoornissen
belangrijk om te zorgen dat.het plan voldoende kansen op succes- kan bijdragen tot een beter begrip en, waar nodig, een meer
ervaringen in zich heeft. Deze aanpak is gebaseerd op de kennis dat adequate behandelaanpak.
het ontbreken van positieve bekrachtiging, het bestraffen van gedrag In figuur 5 staan, volledigheidshalve, alle in de DSM-IV voorkoof de onduidelijkheid over straffen of belonen, depressiviteit voeden. mende somatoforme stoornissen vermeld. De somatisatiestoornis
Zowel de omgeving als de patient zelf (zichzelf niet positief
wordt nader toegelicht aan de hand van een casus.
bekrachtigen dan wel zichzelf straffen) kunnen de depressiviteit
versterken.
Figuur 5 Somatoforme stoornissen.
Vaak ontstaat er een gevoel van hulpeloosheid als de patient merkt
dat het niet lukt om (onhaalbare) doelen te bereiken. Er ontstaat
Somatoforme stoornissen
dan een aangeleerde hulpeloosheid.21 De eerder beschreven stijl
Hypochondrie
van attributie speelt een grote rol bij het ontstaan en in stand
Stoornis in lichaamsbeleving
houden van de aangeleerde hulpeloosheid. 5
Somatoforme pijnstoornis
Ook de RET kan een bijdrage leveren. Bij deze therapie daagt de
therapeut de depressievoedende gedachten van de patient uit en
helpt hij de patient om deze te vervangen door neutrale of
positieve gedachtegangen. Beck en, later, de al eerder genoemde
Ellis, gaan ervan uit dat depressievoedende gedachtegangen ten
grondslag liggen aan de depressiviteit.22 Absoluut denken is
hiervan een voorbeeld. Een uitingsvorm van absoluut denken is
de uitspraak van een patient dat hij nooit van zijn klachten of zal
komen.

Conversie
Somatisatiestoornis
Ongedifferentieerde somatoforme stoornis

Algemeen gesteld zijn somatoforme stoornissen die stoornissen
waarbij geen organische basis voor de klachten kan worden
gevonden. Het sterke vermoeden bestaat dat er psychologische
invloeden in het spel zijn.
Echter, klachten waarvoor op dit moment geen organische basis
ter verklaring kan worden gevonden, kunnen mogelijk in de
Patientea die een lang en pijnlijk traject afleggen, kunnen vanuit toekomst, door voortschrijdende medische kennis, wel verklaard
een hulpeloosheidgevoel depressiviteit ontwikkelen, maar er kan
worden. Behandelaars dienen zich hiervan bewust te zijn. Tevens
ook sprake zijn van ingehouden woede (frustratie) of verdriet als
is het raadzaam om somatoforme stoornissen niet onmiddellijk
gevolg van hun situatie. Ruimte bieden om deze gevoelens te
te beschouwen als psychiatrische stoornissen. Voor een genuanventileren kan al veel patienten een heel stuk verder helpen.
ceerde benadering van deze problernatiek kan worden verwezen
naar Verduin.23i24
De behandeling van de heer van Schijndel levert geen duidelijk
Gebruikmaken van de DSM-IV past in het streven naar objectiviteit
resultaat op. De heer van Schijndel geeft aan dat de klachten in de en daarmee in het streven naar objectieve diagnostiek.
rug eerder toe lijken te nemen. De fysiotherapeut besluit een
gesprek aan te gaan. De heer van Schijndel heeft niemand tot last
willen zijn. Hij heeft eigenlijk nooit met iemand gesproken over
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de klachten zijn moeilijk te vinden. De stoornis gaat echter vaak
gepaard met stemmings- en angststoornissen, met name de
Casus
depressieve stoornis.
Het is van belang bij diagnosticering een onderscheid te maken
De heer Bouwrichter is drieentwintig jaar oud. Hij is door zijn huisarts
tussen patienten jonger en ouder dan dertig jaar. Bij de laatste
verwezen vanwege pijnklachten. De heer Bouwrichter heeft met grote
groep bestaan al langere tijd bevorderende factoren voor somatisatie.
regelmaat last van hoofdpijn,schouderpijn,rugpijn en pijn in de
Er is immers al een langere (medische) voorgeschiedenis, indusief
gewrichten. Soms geeft hij pijn op de borst aan. Hij zegt dat hij een bal
eventuele operatieve ingrepen en medicijngebruik. Patienten die
in zijn maag voelt en hij is erg gevoelig voor wat hij eet. Hij is vaak
somatiseren zijn nogal eens, wat medicijnen betreft, grootverbruimisselijk en geeft aan dan ook last te hebben van evenwichtsstoorniskers, benadrukken bij de presentatie van de klachten de lijdenssen. De heer Bouwrichter gaat alleen door het leven. Relaties hoeven
druk en uiten zich vaak op een dramatische of juist op een vage
voor hem niet, hij heeft geen interesse in seksualiteit. In het contact
manier. Waak er echter voor klachten te snel als psychogeen te
maakt hij een wat matte indruk.
beoordelen of zo te benoemen in het gesprek met de patient. Deze
Hij heeft een lange medische geschiedenis, heeft zich diverse keren op
benadering leidt er vaak toe dat patienten elders hulp gaan zoeken
advies van de huisarts onder behandeling gesteld van diverse fysioof informatie achterwege laten. Het zal hun leergeschiedenis contherapeuten en andere professionals. Meestal was er, vlak na de start
van de behandeling, sprake van enige verbetering, maar zonder blijvend tinueren en de stoornis bestendigen.
Somatisatiestoornis

resultaat. De huisarts heeft foto's laten maken van zijn rug,een organische basis voor de klachten kon daarbij niet aangetoond worden.

In de DSM-IV spreekt men van een somatisatiestoornis als er
sprake is van:
1 een voorgeschiedenis van vele lichamelijke Idachten, die voor
het dertigste levensjaar zijn begonnen, verscheidene jaren
duren, en voor de betrokkene aanleiding waren behandeling te
zoeken, of aanzienlijke beperkingen in het functioneren hebben veroorzaakt.
2 Aan elk van de volgende criteria moet zijn voldaan op enig
moment gedurende het beloop van de stoornis:
a vier pijnsymptomen: een geschiedenis van pijnldachten die
betrekking hebben op ten minste vier verschillende plaatsen of
functies van het lichaam (zoals hoofd, buik, nig, gewrichten,
ledematen, borst, rectum, bij seksueel contact, bij menstruatie,
of bij urineren);
b twee gastro-intestinale symptomen: een voorgeschiedenis met
ten minste twee symptomen die het maagdarmkanaal betreffen,
anders dan pijn (zoals misselijkheid, diarree, opgeblazen gevoel,
braken (anders dan tijdens de zwangerschap), het niet kunnen
verdragen van verschillende voedingsmiddelen);
c een seksueel symptoom: een geschiedenis van ten minste een
symptoom op het gebied van seksualiteit of de voortplanting,
anders dan pijn (zoals onverschilligheid tegenover seksualiteit,
erectie- of ejaculatiestoornis, onregelmatige menstruatie of
bovenmatig bloedverlies tijdens de menstruatie, braken tijdens
de gehele zwangerschap);
c een pseudoneurologisch symptoom: een geschiedenis van ten
minste een symptoom dat een neurologische stoornis doet vermoeden en niet beperkt is tot pijn; de zogeheten conversieverschijnselen (blindheid, dubbelzien, doofheid, verlies van
tastzin of pijnzin, afonie, evenwicht- of coordinatiestoornissen,
verlamming of plaatselijk krachtsverlies van spieren, moeite
met siikken, niet kunnen urineren), dissociatieve symptomen
(zoals amnesie) of bewustzijnsverlies (anders dan flauwvallen).
3 De symptomen kunnen niet volledig worden verklaard door een
bekende lichamelijke aandoening of door middelengebruik, of
de klachten of beperkingen zijn aanmerkelijk ernstiger dan
men op grond van de voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek
of laboratoriumbevindingen zou verwachten.
4 De symptomen worden niet geveinsd of opzettelijk veroorzaakt.
Verklaringsmodellen hanteren onbewuste conflicten, leergeschiedenissen of cognitieve processen. Causale verklaringen van
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Betekenis voor de fysiotherapeutische behandeling
Uitsluiting van lichamelijke oorzaken door middel van medische
onderzoek(en) en een helder gecontroleerd beleid waarvan het
overzicht bewaakt wordt door een persoon, bieden nog de meeste
kans om greep te krijgen op deze moeilijke patientenpopulatie.
De fysiotherapeut kan in elk geval een bijdrage leveren aan de
behandeling van een aantal somatoforme stoornissen door het
toepassen van een fysieke, een cognitieve of een gedragstherapeutische benadering.
De fysieke benadering bestaat uit het aanleren van ontspanningstechnieken om eventueel aanwezige angst te leren doorbreken.
Deze benadering kan een belangrijk therapeutisch effect opleveren bij hypochondrie, de stoornis in lichaamsbeleving, de
somatoforme pijnstoornis, de somatisatiestoornis en de ongedifferentieerde somatoforme stoornis. Conversie vraagt eerder om het
activeren van lichamelijke functies die 'verloren gegaan zijn', dan
om ontspanning. De patient krijgt een lichamelijk alibi voor zijn
psychische problemen aangeboden. Door mobilisatie kan de
situatie mogelijk doorbroken worden.
De cognitieve benadering is erop gericht de klachten anders te
labelen. Er is vaak sprake van selectieve aandacht voor de klachten
met catastroferende gedachten. De situatie kan verbeteren door de
klachten te objectiveren, de feilbaarheid van het lichaam te accepteren en de aandacht te verleggen.
De gedragstherapeutische benadering ten slotte, richt zich op het
activeren van de patient om zijn gedragsrepertoire te herstellen.
De fysiotherapeut hanteert bekrachtigingprincipes daarbij selectief. Gezondheidsbevorderend gedrag wordt beloond, gedrag dat
herstel in de weg staat genegeerd of 'bestraft'. Het past in deze
strategic om vaste afspraken te maken en deze niet te laten afhangen van de klachtenbeleving van de patient. In dezelfde lijn past
het beleid om medisch onderzoek van de klachten te beperken.
De stappenreeks voor voorlichting maakt het mogelijk om een
beleid te voeren dat voor de patient transparant is. De patient
wordt meegenomen in de behandeling, van openstaan tot en met
blijven doen. De stappen openstaan en begrijpen zijn voorwaarde
voor het succesvol doorlopen van de overige stappen. De patient
zal er eerder begrip voor hebben dat er geen verklaring is voor zijn
klachten. Daarmee is ook de kans groter dat de patient vanuit een
inzichtelijk belang participeert met een grotere eigen inbreng in
de richting van 'gezond' gedrag.
In het geval van de heer Bouwrichter staan de pijnklachten, de
depressiviteit en het sociaal isolement op de voorgrond. Er zijn
een aantal insteekmogelijkheden. De behandeling start met het
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uitsluiten van een organische basis voor de klachten. Meegaan in
de klachten van de patient en deze laten onderzoeken, vergroot de
kans dat hij openstaat voor verdere behandeling. De RET wordt
ingezet bij zowel de pijnklachten (labeling) als bij de depressiviteit
(depressievoedende gedachtegangen).
Het is belangrijk om attributies te bespreken met betrekking tot
eerdere ervaringen met de hulpverlening. Daarnaast is het van
belang te werken aan het doorbreken van en het bevorderen van
gezond gedrag.

Condusie

Voor de fysiotherapeutische behandeling van patienten die een
bepaalde beheersorientatie en stijl van attribueren hebben, lijden
aan stress, stemmingsstoornissen, angststoornissen of somatoforme stoornissen, leveren benaderingswijzen uit de psychologic
en psychiatric bruikbare handvatten. Dit artikel geeft een aanzet
om de elders reeds beschreven persoonsgebonden factoren uit te
breiden met een aantal veelvoorkomende stoornissen. In de
toekomst zullen de persoonsgebonden factoren specifieker ondergebracht moeten worden in een model voor fysiotherapie, zowel
De persoon in een model voor fysiotherapie
voor wat betreft de etiologie als voor wat betreft de eventuele theraHet MDBB-model is in zijn oorspronkelijke vorm in 1990 gemtro- peutische mogelijkheden. Met betrekking tot de etiologie wordt
duceerd.25 Sindsdien heeft het denken over het model in korte tijd een biochemische benadering overwogen, een life event benadering (inclusief maatschappelijke ontwikkelingen voor zover van
een hele ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk ging men uit
van een psychologisch begrippenkader waarin aspecifieke arousal invloed op het welzijn), denkstijlen, conditioneringsprincipes tot
centraal staat in de benadering van belasting en belastbaarheid.26 en met eventuele (on)bewuste conflicten.
Later werd in het model naast deze aspecifieke arousal een aantal
persoonsgebonden factoren geintegreerd.27 Een dergelijk integra- Het artikel doet handreikingen om in de praktijk om te gaan met
de persoonsgebonden factoren. Het gaat daarbij om niet-specialistief biopsychosociaal model maakt zichtbaar welke aangrijpingspunten er zijn om natuurlijke herstel- en aanpassingsprocessen te tisch psychotherapeutische benaderingen en een beperkt aantal
beinvloeden. Voor fysiotherapeuten biedt het MDBB-model een
specialistische benaderingen. Het bespreken van de locus of
handvat om deze processen in het bewegend functioneren te
control, de stijl van attribueren, de stijl van coping, het inzetten
van relaxatieprocedures, het stimuleren op feitelijk gedragsniveau
beinvloeden.
en het hanteren van de stappenreeks vallen onder de minder
Het onderhavige artikel sluit aan bij de discussie over de plaats en specialistische benaderingswijzen. Het uitdagen van de gedachteinhoud van het psychologisch begrippenkader in het MDBBwereld (RET), het gebruikmaken van haptonomie en van Gestaltmodel.28 De discussie heeft ertoe geleid dat de begrippen locus of therapie vereisen een gedegen opleiding, waarbij de RET zich meer
control en attributie zijn geplaatst binnen het psychologisch theo- leent voor objectiviteit Daarom heeft de RET in dit artikel meer
retisch kader van Leventhal, the self-regulatory model of illness
nadruk gekregen.
behavior.2? Dit artikel levert eveneens een bijdrage aan de verdere Hieruit voortvloeiend is getracht een aanzet te geven om pragmaontwikkeling van het psychologisch begrippenkader dat deel uittisch te werken vanuit een vijftal invalshoeken ter be'invloeding
maakt van het MDBB-model. Naast de reeds ge'integreerde factoren van het welzijn: op cognitief, gedrags-, emotioneel, sociaal en bioworden een aantal factoren toegevoegd (angststoornissen, stemchemisch niveau, hopend daarmee recht te doen aan de wedermingsstoornissen en somatoforme stoornissen) gebaseerd op
zijdse bemvloeding van soma en psyche, met inbegrip van de
objectief waarneembare verschijnselen, door gebruik te maken
invloed van de sociale omgeving.
van de DSM-IV.
Het MDBB-model is als model door de bedenkers beschrijvend
ABSTRACT
weergegeven. Plaatsing van de persoonsgebonden factoren kan
The individual as physiotherapy model
dan ook alleen in beschrijvende vorm plaatsvinden. Dat is anders A physiotherapy model is being developed which does justice to
bij het model van Cott.
humans as unique biopsychosocial beings.The'multidimensional
Geinspireerd door de ideee'n van Hislop^0 zoals beschreven in het
model van pathokinesiologie, ontstond de Movement Continuum
Theory for Physiotherapy.'1 Het model poogt de fysiotherapeutische praktijk inzichtelijk te maken waarbij het bewegen van de
mens centraal staat. Bewegen wordt geplaatst in een continuum.
Aan het ene uiteinde van het continuum het micro (cel)niveau,
aan de andere kant het macroniveau (tot en met de persoon in
relatie tot de maatschappij). Over het gehele continuum wordt een
beschrijving mogelijk vanuit interne en externe factoren en factoren op het scheidvlak tussen het individu en de omgeving. Het
wordt met dit model mogelijk om de persoonsgebonden factoren
te plaatsen in een schematisch overzicht. Stemmingsstoornissen
Icunnen bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt worden door deze onder
te brengen onder het celniveau (neurotransmissie) tot en met
maatschappelijk ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op
het welbevinden van de persoon. Per niveau kan naar de invloed
worden gekeken door een analyse te maken van de interne of
externe factoren die eventueel een rol spelen, en van het grensgebied tussen persoon en omgeving. Causale verbanden zijn zo
mogelijk meer inzichtelijk gemaakt.

burden - burden tolerance' model (mdbb model in Dutch) and the
movement continuum model of Cott (met model) are generating a
lot of interest. Individual factors are important in such models. In
this context, relevant person-related factors are locus of control,
attribution styles, stress and coping styles. Additional factors are
specific emotional states including anxiety and mood disorders, and
finally somatoform disorders, for which objective diagnostic criteria
are based on DSM iv. These person-related factors are determined on
the basis of the case history. Physiotherapists identify these personrelated factors on the basis of the information provided and then
draw up an individual treatment plan which incorporates specific
ways of tackling the patient's symptoms and problems. To this end,
patient information can also be used as a therapeutic tool.
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