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goed te diagnosticeren.

De gebruikte terminologieën en veronderstellin-

gen behoefden mijns inziens een nuance en vormden

de basis voor deze reactie. ▲

Igor Tak MSc

Fysiotherapeut, Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil

te Rotterdam, Praktijk voor (sport)fysiotherapie ‘Mgr. Van de

Wetering’ te Utrecht
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Graag wil ik reageren op het artikel ‘Echografie’

dat stond in FysioPraxis 6-2007. In dit artikel over

echografie wordt de plaats van dit beeldvormend

onderzoek binnen de paramedische praktijk op een

verkeerde manier uitgelicht en enigszins preten -

tieus neergezet. 

In de tekst wordt de suggestie gewekt dat de fysiothe-

rapeut met beeldvormende modaliteiten een betere

uitspraak kan doen over welk weefsel is aangedaan

om vervolgens de belastbaarheid van datzelfde weef-

sel te kunnen beoordelen. Dit zou worden ingegeven

door een gebrek aan in de praktijk betrouwbare testen

om een weefselspecifieke diagnose te stellen. In het

algemeen geldt als opmerking dat (de mate van) een

aandoening niet erg sterk gecorreleerd is met (de

mate van) stoornissen.1,2 Op voorhand gaat de uit-

spraak dat een belastbaarheidsbepaling beter kan

worden gedaan bij een weefselspecifieke diagnose 

dan ook niet op. 

Belastbaarheid kan het beste worden gezien in het

licht van de ‘envelope of function’3, waarbij het vermo-

gen om een totaal aan aangeboden belasting in speci-

fieke belastingsvormen te tolereren de belastbaarheid

specificeert. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld een

artrotische knie na een periode van oefentherapie

en/of mobilisaties beter belastbaar kan worden.2

Ondanks de toegenomen functionaliteit – bij een afna-

me van stoornissen en beperkingen – is er aan de aan-

doening als zodanig weinig veranderd. De artrose is

nog steeds aanwezig en in beeld te brengen. Voorts

wordt in dit stuk het woord therapie op een oneigenlij-

ke manier gebruikt. Therapie is ‘een manier om aan

de genezing van ziekten te werken’.4 De auteur maakt

hierbij een onderscheid tussen therapie en revalidatie

alsof beiden totaal verschillende begrippen zijn. Reva-

lidatie wil niets anders zeggen dan het aanbieden van

‘een geheel van medische en sociale maatregelen, die

ten doel hebben de validiteit van patiënten zover

mogelijk te herstellen’.4 Als zodanig valt revalidatie

binnen het domein van therapie. Daarnaast bestaan er

natuurlijk ook andere therapieën, zoals bijvoorbeeld

medicamenteuze. Het voorbeeld van de achillespees-

ruptuur vervolgens is sprekend maar ongelukkig

gekozen. Een volledige achillespeesruptuur is middels

een adequate anamnese5 en lichamelijk onderzoek6,7
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