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Stel, een patiënte kan na een beroerte haar 
linker lichaamshelft niet meer bewegen. Zij 
wordt behandeld in een revalidatiecentrum 
waar de fysiotherapeuten haar vertellen dat 
het belangrijk is dat zij toch zo veel moge
lijk haar linkerarm gebruikt bij dagelijkse 
handelingen ais aankleden en eten. Dit 
wordt ook op verschillende manieren geoe
fend. Stel verder dat haar buurvrouw, ook 
na een beroerte, in een ander revalidatie
centrum is opgenomen; daar vonden de 
therapeuten het juist niet belangrijk ook de 
aangedane lichaamsheift te gebruiken en 
leerde de buurvrouw zo snel mogelijk alles 
met de niet-verlamde hand te doen. Dan 
vraag je je toch af welke therapeuten nu ge
lijk hebben, welke behandeling nu beter is. 

Hoewel dit soort extreme verschillen 
niet vaak voorkomen in Nederlandse revali
datiecentra, is het toch een kernprobleem 
van de fysiotherapeutische beroepspraktijk: 
voor één aandoening bestaan concurreren
de en soms elkaar uitsluitende behandelin
gen. Fysiotherapeuten, maar ook patiënten, 
beleidsmakers en verzekeraars stellen zich 
dan onmiddellijk de vraag: welke therapie 
is de beste? Over dit zogenaamde diversi
teitsprobleem in de fysiotherapie en de 

hiervoor aangedragen oplossingen buigt 
Ant Lettinga, voormalig fysiotherapeute, af
gestudeerd in de filosofie en thans werk
zaam als bewegingswetenschapper, zich in 
haar proefschrift Diversity in neurological physi
otherapy. A comparative analysis of clinical and 

scientific practices. 

Hoewel Lettinga als fysiotherapeute 
vaak met de handen in het haar zal hebben 
gezeten wanneer zij patiënten met een ver
lamde lichaamshelft (hemiplegie) moest 
behandelen, gaat het in haar proefschrift 
niet om de vraag naar de beste behandeling 
voor een bepaalde patiëntengroep, Lettinga 
probeert in eerste instantie uit te vinden 
wat nu precies de verschillen en controver
sen zijn tussen fysiotherapeutische behan
delprogramma's, en hoe de verschillende 
wetenschappelijke strategieën met die di
versiteit omgaan. 

De klinische diversiteit van. fysiothera
peutische behandelingen strookt niet met 
het heden ten dage breed geaccepteerde 
idee in de geneeskunde dat behandelingen 
evidence-based moeten zijn. Er zijn dan ook 
verschillende wetenschappelij ke strate
gieën ontwikkeld om de diversiteit terug te 
dringen. Zo zet men effectonderzoek op om 
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te bepalen welke van de diverse therapieën 
het beste resultaat oplevert. Of men pro
beert de theoretische onderbouwing van 
behandelingen te verbeteren door de theo
retische principes te onderzoeken die aan 
een therapie ten grondslag liggen, en ver
ouderde theorieën, te vervangen door recen
te opvattingen. Een derde strategie zet alle 
kaarten op de introductie van universeel 
taalgebruik in de fysiotherapie om zo ver
warring ten gevolge van. verschillen in ter
minologie tegen te gaan. Al deze strategieën 
zijn in controverses rondom verschillende 
fysiotherapeutische behandelingen voor 
hemiplegiepatiënten toegepast en Lettinga 
onderzoekt de voor- en. nadelen van. deze 
wetenschappelijke interventies. Daarvoor 
vergelijkt zij in vijf'empirische' hoofdstuk
ken een groot aantal wetenschappelijke en. 
therapeutische teksten die in het debat 
rondom verschillende behandelingen een 
rol hebben gespeeld. 

Klinische trials zijn een veelgebruikt 
middel om de effecten van concurrerende 
behandelingen te vergelijken. Daarbij wordt 
veel aandacht besteed aan de kwaliteit van 
de meetinstrumenten om de objectiviteit 
van uitspraken over de meest effectieve be
handeling te vergroten. De onderzoekers 
zien echter vaak over het hoofd dat be
trouwbare en valide meetinstrumenten 
niet noodzakelijkerwijs ook de effecten me
ten die een behandeling zegt te bereiken. 
Zo noemt Lettinga de zogenaamde Barthel-
index, een meetinstrument dat het functio
nele herstel van patiënten meet: in hoeverre 
kunnen patiënten bij voorbeeld zelfstandig 
lopen, eten of zich aankleden. Dit lijkt een 
verstandige maat als men wil weten of een 
fysiotherapeutische behandeling iets ople
vert voor patiënten. Maar de Barthel-index 
meet noch hoe de patiënt de functies uit

voert, noch of hij bij voorbeeld zijn aange
dane arm bij bepaalde activiteiten betrekt. 
Volgens de voorstanders van een bepaalde 
behandeling is het namelijk belangrijk dat 
patiënten ook. aan het functieherstel van 
hun hemipiegische kant werken, omdat 
daarmee spasmes of verkorte spieren kun
nen worden voorkomen. De Barthel-index 
doet hierover geen uitspraak en is daarmee 
niet neutraal ten opzichte van de beoogde 
effecten, (p. 73) Een meetinstrument kan 
bepaalde effecten over het hoofd zien en op 
deze manier in het voordeel of in het nadeel 
van een te onderzoeken therapie werken. 

Lettinga concludeert op basis van haar 
tekstanalyse dat effectonderzoekers zich 
meer met de inhoud van de te onderzoeken 
behandelprogramma's moeten bezighou
den. Daarmee kunnen gewenste en onge
wenste effecten van de verschillende behan
delingen expliciet worden gemaakt, waarna 
effectonderzoek (met behulp van geschikte 
meetinstrumenten] kan uitwijzen in hoe
verre de geclaimde effecten ook daadwerke
lijk worden bereikt en neveneffecten wor
den voorkomen. Als behandelingen 
verschillende effecten zeggen te bereiken 
zou de vraag moeten verschuiven van 'wel
ke behandeling is het meest effectief naar 
'welke resultaten zijn eigenlijk wenselijk 
voor welke patiëntengroep', (p. 74) De ana
lyse van deze vraag kan in Lettinga's ogen 
naast het effectonderzoek iets opleveren, bij 
de verbetering van behandelpraktijken en 
de omgang met diversiteit. 

Lettinga onderzoekt vervolgens de 
tweede wetenschappelijke strategie voor de 
aanpak van het diversiteitsprobleem en laat 
zien dat men ter verbetering van de klini
sche zorg niet simpelweg theoretische in
zichten in behandelingen kan toevoegen of 
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vervangen. Aan de hand van wetenschappe
lijke teksten, therapeutische handboeken 
en hun vernieuwde versies maakt zij duide
lijk hoe ingewikkeld het spel tussen weten
schappelijke theorie en praktijk verloopt, 
hoe vertalingen worden gemaakt en fricties 
blijven bestaan. Wetenschappelijke theo
rieën moeten dan ook niet zozeer als de 
fundamenten van behandelingen worden 
gezien, maar eerder als een bron van inspi
ratie voor fysiotherapeuten die bestaande 
behandelprogramma's willen verbeteren. 
Veel aandacht zou volgens Lettinga besteed 
moeten worden aan de vertaling van theo
retische inzichten naar klinische toepassin
gen. In dit gedeelte van haar analyse valt een 
gebrek van dit proefschrift op: hoewel Let
tinga haar tekstuele bronnen zorgvuldig 
onderzoekt, maakt zij nergens structureel 
gebruik van observaties in praktijksituaties. 
Zelf erkent zij dit probleem ook: 

Interviews and field observations 
will elucidate new elements, since 
the programme that developers have 
described in their textbooks is not 
necessarily what therapists do in 
clinical practice/ (p. 95) 

Lettinga stelt zich dan ook ten. doel in ver
der onderzoek andere empirische bronnen 
aan te boren. Zeker wanneer het gaat om de 
ingewikkelde verhouding tussen weten
schappelijke inzichten en de klinische 
praktijk, zijn observaties van wat fysiothe
rapeuten in hun behandelingen doen bijna 
onontbeerlijk en hadden observaties ook 
voor haar proefschrift waarschijnlijk veel 
nieuwe inzichten opgeleverd. Zo had zij bij 
voorbeeld kunnen zien op welke manier 
nieuwe theorieën in de fysiotherapeutische 
behandelpraktijk worden ingepast. 

Als laatste buigt Lettinga zich. over po
gingen in de fysiotherapie om een homoge
ne en gestandaardiseerde taal in te voeren. 
Zij onderzoekt bij voorbeeld de problemen 
bij de definitie van het begrip 'spasticiteit'. 
Een door wetenschappers algemeen aan
vaarde definitie van spasticiteit blijkt vooral 
gebaseerd op de praktijk van neurologen 
die een diagnose proberen te stellen, en 
heeft weinig te bieden voor een fysiothera
peut die een patiënt met een spastische ii-
chaamshelft moet behandelen, (p. 111-112) 
Een homogene taal is niet bij voorbaat een 
middel dat fysiotherapeutische problemen 
oplost. Vooral waar aanhangers van ver
schillende therapeutische stromingen het 
niet met elkaar eens kunnen worden is het 
volgens Lettinga weinig zinvol naar een 
'neutrale1 taal te zoeken waarin beide stro
mingen zich kunnen vinden. Eenheid in 
taal maskeert niet zeiden verschillen in be
nadering. Veel effectiever is het concurre
rende behandelprogramma's inhoudelijk 
te onderzoeken. Op deze manier kun je 
nauwkeurig in kaart brengen waar de the
rapieën het over eens zijn, waar hun ver
schillen liggen, welke overeenkomstige en 
verschillende effecten de therapieën belo
ven, voor welke patiëntengroepen de thera
pieën geschikt zijn en in welke fase van het 
ziekteproces van de patiënt. Hierna kunnen 
professionals met elkaar in discussie gaan 
over wat het voor verschillende patiënten
groepen uitmaakt om. volgens de ene of de 
andere methode te worden behandeld, (p. 
44) Ook op dit punt in haar proefschrift 
hadden observaties van concrete behandel
praktijken waardevol kunnen zijn. Met een 
etnografische studie naar de zorg voor pa
tiënten, is het namelijk mogelijk, dit soort 
discussies te concretiseren. Lettinga had 
dan kunnen laten zien wat het uitmaakt 
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voor patiënten om op een bepaalde manier 
te worden behandeld. En dit kan mogelijk 
iets anders zijn dan wat behandelprogram
ma's in hun teksten claimen te doen. 

Voor lezers die weinig kaas hebben gegeten 
van fysiotherapeutische, of op zijn minst 
medische terminologie, zullen de vijf'em
pirische' hoofdstukken uit Lettinga's proef
schrift niet makkelijk te verteren zijn. Dit 
betekent niet dat zij in haar tekstanalyses te 
veel in detail treedt. In etnografisch onder
zoek zijn empirische data onontbeerlijk. 
Zonder haar uitgebreide tekstanalyses was 
zij bij voorbeeld niet in staat geweest de 
discrepantie tussen behandeldoelen en 
meetinstrumenten of het verschil tussen 
neurologisch- diagnostische definities en 
fysiotherapeutische behandeldefinities op 
te merken. Maar lezers zonder de wonder
lijke, hybride identiteit van een fysiothera
peut, empirisch filosoof en bewegingswe
tenschapper - en dat zullen er nogal wat 
zijn - halen waarschijnlijk opgelucht adem 
als zij bij de epiloog aankomen. In dit laat
ste deel van haar boek voert Lettinga, de be-
wegingswetenschapper, een dialoog met 
zichzelf als fysiotherapeute en als filosofe. 
Daarna werpt Lettinga in een monoloog een 
blik in haar professionele wetenschappelij
ke toekomst, waarbij zij profiteert van haar 
hybride identiteit. 

'Wat heeft dit onderzoek een fysiothera
peut in de klinische praktijk te bieden?', zo 
vraagt de fysiotherapeute zich. af Het ant
woord hierop luidt dat zij in staat wordt ge
steld verschil te maken in plaats van verschillen 

uit te bannen. Lettinga's analyse verheldert de 
voor- en nadelen van verschillende thera
pieën bij diverse groepen patiënten in ver
schillende stadia van hun ziekte. De fysio
therapeute kan daarvan leren en in. haar 

behandelpraktijk geïnformeerde keuzes 
maken. 

En de empirisch filosofe, opgeleid als 
wetenschapsonderzoeker in de geneeskun
de, wat heeft zij van dit proefschrift ge
leerd? Lettinga laat met haar proefschrift 
zien wat een constructivistische, semiotisch 
geïnspireerde opvatting van wetenschap in 
een concrete praktijk vermag, welke nieuwe 
vragen en onderzoeksstrategieën hiermee 
voor het voetlicht worden gebracht. In dit 
boek. gaat de constructivist niet met de lo
gisch positivist in discussie, maar gebruikt 
de empirisch filosofe haar intellectuele ba
gage om consequenties van positivistische 
wetenschappelijke strategieën zorgvuldig 
op hun gevolgen voor de Jysiotherapeutische prak
tijk te onderzoeken. Lettinga doet concrete 
voorstellen aan de fysiotherapie: meer aan
dacht voor de inhoud en de lokaliteit van 
verschillende behandelprogramma's, of het 
nu gaat om effectonderzoek, theoretisch 
onderzoek of pogingen een gestandaardi
seerde taal in te voeren. Lettinga heeft laten 
zien hoe je dat zou kunnen doen en wat het 
oplevert. Zij toont dat een empirische filo
sofie daadwerkelijk in staat is in een concre
te praktijk voorstellen voor veranderingen 
te formuleren; zij houdt zich niet afzijdig 
maar maakt vuile handen. 

Dit boek heeft veel te bieden voor men
sen die zich bezighouden met innovaties in 
de fysiotherapie: (bewegings)wetenschap-
pers of docenten die fysiotherapeuten op
leiden en bijscholen. Lettinga opent geen 
frontale aanval op de wetenschappelijke 
strategieën in de fysiotherapie. Voor som
mige onderzoekers is zij hier misschien niet 
radicaal genoeg, bij voorbeeld als ze zwijgt 
over de vele problematische kanten die 
naast de geringe specificiteit van meetin
strumenten aan het effectonderzoek kle-
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ven. Maar doordat zij stuk. voor stuk be
paalde zwakten van de onderzochte strate
gieën blootlegt, is zij waarschijnlijk eerder 
in staat onderzoekers gevoelig te maken 
voor haar vernieuwingen. Onderzoekers 
zullen immers niet gauw geneigd zijn naar 
aanleiding van extreme kritiek alle bestaan
de innovatiestrategieën in de fysiotherapie 
overboord te zetten. Maar zij zien wellicht 
wel. iets in de veranderingen en aanpassin
gen die Lettinga voorstelt. 

Hoewel dit proefschrift alleen fysiothe-
rapeutische problemen behandelt, is het 
ook in breder opzicht relevant. Niet alleen 
fysiotherapeuten en bewegingsweten
schappers zijn. bezig praktijken weten
schappelijker, doelmatiger en efficiënter te 
maken. Op bijna alle terreinen in de ge
zondheidszorg, maar ook in andere delen, 
van onze maatschappij, worden daartoe po
gingen gedaan. Ook hier kunnen Lettinga s 
tekstanalyses een voorbeeld zijn voor de 
manier waarop je bestaande innovatiestra
tegieën op hun voor- en nadelen kunt on
derzoeken en daarnaast nieuwe strategieën 
van praktijkverbetering naar voren kunt 
schuiven. 

Hoe moeten empirisch filosofen na het le
zen, van dit proefschrift verder? Lettinga 
heeft een interessant en zeldzaam boek ge
schreven omdat zij, vergeleken met ander 
wetenschapsonderzoek, veel overeind laat 
van de praktijk zoals die op dit moment be
staat. Menig constructivistisch onderzoeker 
zou fundamentele kritiek uiten op bij voor
beeld het effectonderzoek en de positivisti
sche ideologie erachter, om vervolgens niet 
concreet te kunnen maken hoe het dan wél 
moet, Lettinga volgt deze weg niet, maar 
doet op een aantal punten haalbare voor
stellen om de praktijk te kunnen verbete
ren. Is deze normativiteit een kracht of een 
zwakte? Over deze vraag reflecteert Lettinga 
niet en hier laat zij een mooie kans liggen, 
in ieder geval voor de discussie met collega
filosofen. Want zij heeft wel haar eigen weg 
gevonden om die heikele kwestie aan. te 
pakken die empirisch filosofen steeds weer 
achtervolgt: op welke manier filosofisch te 
interveniëren in het veld van empirische 
studie? 
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