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Een sportfysiotherapeutische
reis door Oost-Afrika

Observaties, 
uitdagingen en
aanbevelingen



Inhoud

•Werkzaamheden voor Global in Oost-Afrika
(observaties en uitdagingen)
•Transfer naar werk in NL
•Aanbevelingen mbt ontwikkeling fysiotherapie
in NL



Werken voor Global

• Aantal keer per jaar naar Kenia/Ethiopië
• Samenwerking met fysio’s ‘on the ground’
• Begeleiding atleten bij consult sportarts ZGV
• Online krachttraining
• Begeleiding bij wedstrijden (toernooien, Diamond League’s, 

NN running team op de weg) 





Werkzaamheden

• Behandeling
Check arthrogeen en soft-tissue, oa checken op en weghalen
van hypertonieën/verklevingen.

• Krachttraining
Werken aan verbetering kracht/stabiliteit/belastbaarheid. Met 
atleten werken aan uitvoering/opbouw programma (op 
lokatie/online).



Werkzaamheden

•Advisering (‘medisch management’)
Fysiotherapeut is case-manager. 
Advisering wat atleet wel en niet kan doen
in de tijd buiten behandeling.
Atleet proceseigenaar maken (ownership!) 
> vertrouwen in proces omhoog > beter
resultaat.



Observaties en uitdagingen

•Cultuur/religie
•Omgaan met pijn (negeren vs aanpassen obv
angst)
•Omgaan met tijd
•Daginvulling (volle focus op topsport vs 
‘saaiheid’)
•Taal (you didn’t feel any pain today? Yes!)



Observaties en uitdagingen

Validation

Term uit begeleiding dementie, is multi-toepasbaar > aka
inlevingsvermogen. Iedereen heeft eigen belevingswereld.
Google: “validation is gebaseerd op een empathische houding 
en een holistische visie op het individu.”



Taal

• “papa, wat praat je slecht Engels!”
• “zo mevrouw, u heeft een recidiverende suprapatellaire

insertie-tendinopathie”
• “mama vindt het didactisch gezien onverantwoord dat jij

vandaag nog langer gebruik maakt van de beschikbare
audiovisuele apparatuur”

Wat wil je bereiken met communicatie?







Aanbevelingen

Transfer werkzaamheden naar de praktijk in NL

Ontwikkeling in NL: stimulering hoger onderwijs, 
wetenschap



Kanttekeningen bij wetenschap

• Wat is wetenschap: theorie obv hypothese die (nog) niet 
verworpen is.
• Groot verschil tussen bewezen ineffectief en onbewezen 

effectief!
• Wetenschappelijk bewijs gaat over grote groepen. Wij werken 

met individuen. Vallen die binnen de groep? Hoe zit het met 
topsporters?
• Onderzoek ongenuanceerd (Alfredson, massage)
• Nog steeds weinig consensus over rekken, ijsmassage etc

(tegenstrijdige uitkomsten)



Vertaling binnen fysiotherapie

•Minder met handen werken
• Beperkt wetenschappelijk bewijs voor hands-on 

therapie
• Dus (?): veel minder aandacht voor hands-on in 

opleiding fysiotherapie



IS DIT EEN GOEDE 
ONTWIKKELING?



Theorie bekend: veel gebruik spier > hypertonie > 
verklevingen (‘spaghetti’) > pijn en functieverlies

Behandeling (naast oefentherapie, 
belastingbeperking etc): verklevingen weghalen
met diepe massage en DDF

Wordt niet/nauwelijks gedaan

Waarom niet????????





Casus

• Man, 50 jaar, doorverwezen door sportarts
• Al jaren last linkerkuit bij hardlopen
• Geen verbetering met rustperiode’s en fysiotherapie
• Klachten blijven recidiveren
• Palpatie: zeer duidelijke streng met adhaesief weefsel laterale deel lage

soleus
• Behandeling: 6-8 x diepe massage en DDF, oefentherapie, na 4 weken

start opbouwend loopschema
• Na 4 maanden klachtenvrij 2 x per week 30-40 min hardlopen



Conclusie

• Gebruikmaken van wetenschap als 1 van de beschikbare middelen
• Maar: we werken met individuen!!!
• We zijn vakmensen: naast hoofd ook handen gebruiken waar dit 

meerwaarde kan zijn
• Niet OF OF maar EN EN!!!
• Meer aandacht in opleiding voor soft-tissue technieken, palpatie
• Op naar fysiotherapie 2.0 ipv fysiotherapie 0.5



Asanteni sana


