ABSTRACT
Titel
De veranderende manueel therapeut – een persoonlijke reis
Auteurs
Edwin de Raaij en Vincent Kortleve
Leerdoel
De deelnemer:
- wordt zich bewust van zijn eigen professionele en persoonlijke ontwikkelproces voor
wat betreft eigen manueel therapeutisch handelen, klinische onzekerheid en
handelingsverlegenheid
- wordt zich bewust van zijn eigen toepassing van het biopsychosociaal model
- wordt zich bewust van zijn eigen verbale en non-verbale, professionele en
persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en blinde vlek(ken)
Samenvatting
Kennis en inzichten veranderen in rap tempo. Zaken die jaren geleden nog ‘in beton
gegoten’ waren, staan ter discussie. Kennis van nu is morgen achterhaald.
Wat vraagt dit van de manueel therapeut anno 2022?
Edwin de Raaij en Vincent Kortleve nemen u mee in hun persoonlijke veranderproces. Een
bochtige reis vol met hobbels.
Hoe gingen zij om met hun handelingsverlegenheid? Want wat als je een interventie
eigenlijk niet meer wilt uitvoeren (omdat het bewijs zwak is of ontbreekt), wat dan? Heb je
een alternatief? Hoeveel vertrouwen heb je erin dat je dan ‘het goede doet’?
Wat als je identiteit onderdruk staat door veranderende kennis?
Hoe gingen zij om met hun ontdekking dat communicatie, samen met allerlei vormen van
bewegen, hun meest waardevolle tool bleek? Hoe verliep die ontwikkeling, wat moesten ze
daarvoor doen? En wat moesten zij laten?
En wat deden ze met de wens tot autonomie van de patiënt? Bevorderen van eigen regie,
mensen helpen veranderen vanuit een bredere opvatting over gezondheid, het denken en
voelen vanuit een biopsychosociaal model?
Conclusie
Manuele therapie/fysiotherapie is een geweldig en uitdagend vak dat van enorme waarde is
voor menselijke gezondheid. ‘Therapeut zijn’ vraagt ontwikkeling op persoonlijk en
professioneel vlak, een reflectieve houding en levenslang leren.
Veranderen begint bij jezelf, oftewel ‘Je moet niet alles geloven wat je leest’.
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