Op reis naar de effectiviteit van onze eigen professionele attitude
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Bij cliënten met musculoskeletale pijn is de effectiviteit van zowel Manuele therapie als ook
Fysiotherapie bewezen. Toch blijft het opmerkelijk dat er weinig verschil in effecten wordt gevonden
tussen verschillende typen van therapie. Men zou kunnen concluderen dat dit veroorzaakt wordt
door andere werkzame bestanddelen dan het type therapie zelf. Deze andere werkzame
bestanddelen worden wel Common factors of niet-therapeutische factoren genoemd. Tijdens
behandelingen wordt er verbaal en non-verbaal gecommuniceerd met de cliënt met als doel bv. het
opbouwen van een relatie, het stimuleren van actief gedrag van de cliënt, de kennis te vergroten van
de cliënt, of het komen tot een gezamenlijke besluitvorming (shared decision making). Binnen de
psychotherapie is er voldoende bewijs dat deze niet-therapeutische factoren effectief zijn op het
eindresultaat van de behandeling. Ook tijdens de anamnese is bekend welke factoren de uitkomsten
van de anamnese positief kunnen beïnvloeden. Maar binnen de therapeutische fase van Manuele en
Fysiotherapie is er tot op heden weinig onderzoek verricht naar de invloed van deze niettherapeutische factoren op de uitkomst van de therapie.
Mijn onderzoekslijn binnen de Hanzehogeschool richt zich op het effect van verschillende
fysiotherapeutische attituden op cliënten met musculoskeletale pijn. Deze attituden bestaan uit
gedachten en gedragingen van therapeuten. Dit onderzoek wil de impliciete en intuïtieve
communicatie gedurende het therapeutische proces expliciteren. Indien we meer zouden weten over
welke attituden positief bijdragen aan de manuele en fysiotherapeutische behandelresultaten
zouden we studenten kunnen scholen in dit gedrag en daarmee de effectiviteit van de therapie
kunnen vergroten.
Op reis naar meer kennis en vaardigheden over dit onderwerp mag ik u vergezellen naar de
NeckSTep.
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