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Voorwoord bij:
Toepassing man ueeltherapie volgens' I<iss'-concept: een case stud ie.

Casuistiek beschrijvingen in de geschiede-

nis van de geneeskunde (en dus ook de

fisiotherapie) kunnen van groot belang zijn

en hebben vaak hun importantie bewezen.

Vanuit dit perspectiefverdient de auteur dan

ook onze waardering voor deze casusbe-

schrijving. Het in beeld brengen van nieuwe

inzichten in diagnose, behandeling, prog-

nose en daarbij optredende (on)gewenste

effêcten zijnvan groot belang voor het verder

onrwikkelen van 'evidence based medicine'.

Bijgaande casuistiekvan een íysiotherapeu-

tische interventie van een zeer jong kind is

daarvan een voorbeeld. Zonder in te willen

gaan op de kwaliteit en de inhoud van deze

casus, hier is de redactie voor verantwoorde-

Iijl< en zijn onaíhankelijke experts uitge-

nodigd. willen wij als voorzitters van resp.

de Nederlandse Vereniging voor Manuele

Therapie INVMTI en de Nederlandse Vereni-

ging voor I(inderíysiotherapie INVFI(] deze

casuistiek van een kort voorwoord voorzien.

Wij willen de lezers attenderen op het

standpunt van beide besturen aangaande het

hanteren van het beroepscompetentieprofi el.

De kinderfysiotherapeut is geschoold in de

diagnostiek, behandeling en prognostiek

van zeerjonge kinderen, waaronder ook

de a-symmetrische zuigeling. De manueel

therapeut die zich volgens het beroepscom-

petentieprofiel van de NVMT laat scholen

(huidige master opleidingen) is niet opgeleid

om zuigelingen te onderzoeken en te behan-

delen. In het kader van onderlinge afspraken

tussen de specialistenverenigingen van het

I(NGF (Intern de rijen sluiten) betekent dit
dat ouders met zuigelingen moeten worden

doorverwezen naar de collega kinderfysio-

therapeut.

In het verleden is binnen dit kader een

consensus A-symmetrische zuigeling(I(ISS)

NVMT-NVFI( afgesproken; een formele

evaluatie van deze consensus ontbreekt

vooralsnog.

De therapeuten die zich scholen bij EWMM

Nederland [European Workgroup for Manual

Medicinel leren om te gaan met zuigelingen

en met name het vaststellen van bewegings-

beperkingen in de nek en het zo nodig

behandelen van aanwezige functiestoornis-

sen aldaar. Dit scholingstraject valt buiten

de kaders van de huidige fysiotherapeutische

masteropleidingen welke op basis van de

beroepscompetentieprofi elen manuele thera-

pie/ kinderfysiotherapie zijn ontwikkeld.

In het kader van de kwaliteitscyclus worden

beroepscompetenties periodiek gereviseerd,

dus ook die van de manueel theÍapeut en

de kinderfysiotherapeut. Toekomstige

beschrijvingen van beroepscompetenties

voor manueel therapeuten en kinderfysio'

therapeuten zullen moeten aangeven ofen
voor welke indicatie en voor welk speci-

alisme competenties beschreven moeten

worden die onderzoek en behandeling van

zuigelingen mogelijk moet maken. Dit zal

moeten plaatsvinden op basis van beschik'

bare wetenschappelijke evidentie, gegevens

over patiëntveiligheid en informatie van de

evaluatie van de consensus A-symmetrische

zuigeling (I(ISS) NVMT-NVFI(. Voor niet

kinderfisiotherapeuten dient zonodig een

aanvullend profiel te worden geschreven

en door de wetenschappelijke verenigingen

worden geaccordeerd. Voor kinderfysiothe-

rapeuten geldt dat het niet geschoold zijn in

manueel therapeutische technieken voor hen

een beperking is.

)an jaap

NVFK

Anton
NVMT

Toepassi ng man ueeltherapie volgens

'l<iss'-concept: een case studie.
uan )lffen,P.B.G.x

Samenvatting:

Doel van de studie:inzichtelijk maken van

manueeltherapeutisch zorgproces bij een

kind met een hoogcervicale functiestoor-
nis.

Methode: onderzoek en behandeling

volgens protocol.

Resultaten: herstel normale range of
motion en overige symptomen.

Conclusie: een hoogcervicale functie-

stoornis bij een kind van 3 maanden kan

een indicatie zijn voor manueeltherapie in

enge zin. Verdere operationalisering van

parameters is nodig.

Inleiding:
Over de rol en de mogelijke betekenis van

specifi eke manueeltherapeutische inter-

ventie bij kinderen in de leeftijd tussen 3 en

6 maanden met een hoogcervicale func-

tiestoornis (verder aangeduid als: 'diag-

nosegroep') bestaat nog veel discussier.

In Nederland worden sinds rg9ó som-

mige kinderen binnen deze diagnosegroep

behandeld middels manuele therapie.'

Diagnostische criteria op basis waarvan kin-

derfysiotherapeuten kunnen wegen wanneer

een manueeltherapeut kan worden inge-

schakeld, ontbreken. Omdat het een nieuwe

diagnosegroep betreft binnen het domein

* van 0lfíen, P.B.G., manueeltherapeul

Werklocatie en correspondentieadres:

Heidelaan zz, 385r EZ te Ermelo.

van de manuele therapie was er behoefte aan

informatie bij leken, paramedici en medici.

Vanafr996 is er discussie over de manueel-

therapeutische intenzentie bij deze diagnose-

groep, met name betreffende het afbakenen

van symptomen en de veiligheid:.

In Engelstalige, Duitstalige en Nederlands-

talige literatuur wordt het begrip 'kiss'
gebruikt en respectievelijk voluit geschreven

als 'kinetic imbalance due to suboccipital

strain','I(opfgelenk induzierte Symmetrie

Stórungen' en 'kopgewrichten invloed bij

storingen in de symmetrie'.a-7 De Euro-

pean workgroup manual medicin (ewmm)
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definieert'kiss' als een stoornis in het
natuurlijk groei- en onm,rikkelingsproces van

de zuigeling naar een volwaardige functio-
nele en constante perceptieve. cognitieve en

motorische interactie binnen het individu,
primair op basis van een locale hoogcervicale
functiestoornis. Een exclusiecriterium is

co-morbiditeit in de zin van neurologische

en/ofinterne pathologie. Er is geen sprake

van externe- oípersoonlijke factoren die als

contra-indicatie voor manueeltherapeutische

interventie kunnen gelden, zoals bijv. ont-
brekende compliance van ouders ofactuele
algehele ziekteverschijnselen. Het betreft
geen diagnose maar een concept.2

Er is behoefte binnen de groep van 'kiss'-
geregistreerde manueeltherapeuten en bij
kinderartsen om de toepassing van specifiek
manueeltherapeutische interventie binnen
het domein van het bewegend functione-
ren te onderbouwen.8 Een deel van deze

onderbouwing bestaat uit transparantie
betreffende de kenmerken van de manueel-

therapeutische interventie aan de hoogcer-
vicaie segmenten (beschreven bij 'behandel-
gegevens').

Een voorkeurshouding van het hooftl komt
bij circa r op de rz zuigelingen in ons land
voor.e Meer dan de helftvan de zuigelingen
met een voorkeurshouding heeft een aan

de achter- of z4kant afgeplatte schedel.+

Regelmatig worden bij deze kinderen ook
nog andere afurijkingen gevonden, zoals

torticollis, scoliose ofeen abductiebeperking

van de heup.+ In de diagnostiek en behande-

ling van kinderen met verdenking op een

hoogcervicale lunctiestoornis is een nauwe

samenwerking met kinder$,siotherapeuten

wenselijk (tandemvorming).ro De actuele

stand van zaken met betrekking tot het

'kiss'-concept en de toepassing wordt deels

bepaald door conclusies uit het systematic

review van Brand e.a.8 Recent is de 'state of
art' beschreven door Saedt e.a.' Doel van

deze case studie is het inzichtelijk maken
van het klinisch redeneerproces, de rol en

de toegevoegde waarde van een manueel-
therapeutische interventie in enge zin bij de

behandeling van deze diagnosegroep. Daar-

naast wordt de wijze waarop gestalte wordt
gegeven aan het begrip 'tandemvorming met
kinder$rsiotherapeuten' inzichtelijk.

Literatuurstudie:
Een zowel sensitieve als specifieke zoektocht
in Pubmed, Embase, the Cochrane Library
en Google Scholar naar klinische trials of
effectstudies met als trefi.voorden'kiss', met

limiet van o-rz maanden op 'spinal manipu-
lation', 'spinal mobilisation' en 'cervical mo-
bilisation', leverde geen bruikbare artikelen
op. Er is dus geen 'gouden standaard' in de

literatuur voorhanden.4,'2

De wijze waarop de manipulatie wordt
toegepast, is niet tot in detail omschreven in
de literatuur. In de cursus 'kiss en manuele
therapie'(gegeven door de 'ewmm') worden
techniekvariabelen in praktische zin overge-

bracht. In Nederland opgeleide en 'kiss'-
geregistreerde manueeltherapeutenr3 werken
volgens een door Biedermann opgesteld
concept.r2,I4 Met name hoogcervicale func-
tiestoornissen zijn het aangrijpingspunt voor
therapeutische interventie middels milde
manipulatietechnieken en mobilisatie, waar-
voor naast de door Biedermann beschreven

techniel<variabelen tevens de atlastherapie
volgens Arlen in aanmerking komt.","

Casus:

Een kinderfiisiotherapeut meldt een kind van

3 maanden oud aan voor manueeltherapeu-
tische beoordeling met de vraag: 'kan manu-
eeltherapeutische behandeling een hoogcer-
vicale functiestoornis opheffen, welke door
kinderfysiotherapeutische behandeling niet
te doorbreken is'?

Reden voor inschakeling van manueelthe-
rapeutische expertise door de kinderfi,sio-
therapeut was het ontbreken van effêct op

de persisterende voorkeurshouding met
slechte hoofdbalans na twee kinderfysiothe-
rapeutische behandelingen gericht op actief
mobiliseren.

Materiaal en Methode:
Onderzoek van het kind vindt plaats middels
een heteÍoanamnestische vÍagenliist ('kiss'-
questionnaire en een functieonderzoek

volgens het protocol onderzoek'kiss'-baby
(auteurs: van der Woude en Saedt).15,16 De

vragenlijst is ontwil<keld voor de klinische
praktijk en heeft volgens de auteurs vol-
doende construct validi1"i1.ru'4,r7't8 Andere
psychometrische eigenschappen van deze

vragenlijst zijn onbekend. Als uitkomstmaat
voor effectmeting wordt na de laatste be-

handeling opnieuw de'kiss'-questionnaire
ingevuld door ouders en manueeltherapeut.
Daarnaast wordt door de manueeltherapeut
de mobiliteit van de cervicale werlelkolom
beoordeeld, met als belangÍijkste uitkomst-
maat: passieve hoogcewicale mobiliteit
in rotatie en lateroflexierichting.re Er zijn
geen studies bekend met betrekl<ing tot
de validiteit van dit onderdeel van het
lichamelijk onderzoekvan baby's. In deze

casus wordt de 'range of motion'gemeten
middels een langbenige goniometer. Recent

is de 'protractor'als meetinstrument voor

de lateroflexierichting bij l<inderen met

een musculaire torticollis beschreven door
Perbeck-l(lackenberg e.a.'o Deze bleek vol-
doende intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid

te hebben, de interbeoordelaarsbetrouw-

baarheid en de responsiviteit zijn nog niet
onderzocht.

Anamnese:
Het patiëntje is een meisje van 3 maanden.

Aanmeldingsgegevens door de kinderfy-
siotherapeut: na z behandelingen kinderfy-
siotherapie geen verbetering van de rechts
rotatie en de links lateroflexie hoogcervicaal.
Er blijft een voorkeurshouding van het
hooftl naar links rotatie en de hooftlbalans
is siecht. Uit de heteroanamnese bij moeder
blijkt: geboorte na 4z weken zwangerschap,
pre- en intrapartum kruinligging met handje
naast het hoofd, algehele gezondheid bij
de geboorte is goed (apgar-score:9'ro),

aanvankelijk moeite om de linker boÍst goed

leeg te zuigen, ze leek haar hooíd steeds afte
willen wenden, er is geen sprake van rode of
gele vlaggen.2r Daarnaast is er een afivij-
kende stand van het hoofclje, een afivijkende
houding van de romp, wil niet op de buik
liggen, huilt overmatig (meer dan 3 uur per

dagt, is onrustig, heeFt slaapsroornissen,
een duidelijke voorkeurshouding, grijpt veel

naar haar hoofd en oortjes en heeft een 'slap
nekje'. Als meestverontrustend item op de

vragenlijst geeft moeder aan dat ze niet op de

buik wil liggen.

I{inisch manueeltherapeutisch onder-
zoek:
Dit vindt plaats volgens bovengenoemd pro-
tocol. Doel is vast te stellen ofhet gezond'
heidsprobleem van deze patiënt verklaard
l<an worden vanuit fi:ncriestoornissen van

de hoogcervicale wervelkolom. Daarnaast is

het doel vast te stellen ofdeze hoogcervicale
functiestoornissen in aanmerking komen
voor manueeltherapeutische interventie vol-
gens het kiss-concept. De bevindingen zijn:
de voorkeurshouding van het hooftl naar
links rotatie (r5 graden) is steeds zichtbaar;
er is geen sprake van overstrekking, geen

kale plek op het hooftl, geen plageocephalie;

de rotatie naar rechts is beperkt (6o graden,
gemeten met goniometer); de lateroflexie
naar links is beperkt (r5 graden, gemeten

met goniometer); de extensie is ongestoord;
eindstandige flexie geeft een stug eindge-
voel; bij de lateraal kieptest is er beiderzijds
een zwakke oprichtreactie in de romp en de
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nek, waarbij de actieye lateroflexie van het

caput naar links duidelijk minder is dan naar

rechts; bij de tractietest is er een volledige

headlag; de palpatie op de suboccipitale pijn-
punten volgens Sell is links positief." Bij het

onderzoek van de rest van de wervelkolom,

de sacroiliacale gewrichten en de heupen

worden geen afwijkingen vastgesteld; hoog-

cervicaal geen verhard eindgevoel. Aanvul-

lend radiodiagnostisch onderzoek wordt
daarom niet aangevraagd. I(wantifi cering

van de voorkeurshouding en de hooftlbalans

is niet beschreven in de kinderfysiotherapeu-

tische literatuur. Ook van de lateraal kieptest

volgens Yojta z4n geen psychometrische

eigenschappen bekend.

Manueeltherapeutische hypothese:
Er is sprake van problematiek op stoornisni-
veau (bij hoogcervicaal segmentaal onder'
zoek blijkt een functiestoornis Co-Cr, Cr-Cz

en C z-C 3 ; bij palpatie blijkt provoceerbare

pijn en hypertonie in de dorsale suboccipita-

le regio; zwakl<e opricht- en opvangreflexen

van de hoogcewicale regio bij de lateraal

kieptest. Daarnaast is er problematiek op

participatieniveau - ze wil niet goed op haar

buik liggen en de hooftlbalans is slecht- ).
Omdat de functiestoornis niet middels

actief oefenen bij de kinderíysiotherapeut

op te lossen blijkt, wordt bij afwezigheid

van contra-indicaties voor manueelthera-

peutische interventie een behandelstrategie

vastgesteld.

Behandeldoelstelling:
Als uitkomstmaat voor behandeling wordt
- in overleg met moeder- gekozen: opheffen

hypomobiliteit Co-C3, verdwijnen voor-

keurshouding, normaliseren gevoeligheid

suboccipitale regio. Op participatieniveau

wordt de kinderfysiotherapeutische begelei-

ding voortgezet. Volgens behandelprotocol

worden 3 manueeltherapeutische behande-

lingen gegeven met een intenral van z tot 3

weken.

Behandelgegevens:
Behandeling bestond uit: impuls met

ongeveer z kilopascal (o,oz kg/cmz) tegen

processus transversus atlas van rechts vanuit
neutrale positie, eenmalig tijdens de eerste

en eenmalig tijdens de tweede behande-

ling; mobilisatie Co-C3 complex naar flexie,

met een koppelbeweging door met de ene

hand op het occiput en met de andere hand

beiderzijds op de maxilla aan te grijpen.

Er werden 7 rekkingen van ro seconden

uitgevoerd, waarbij als criterium afi.veer-

reactie dooÍ het patiëntje werd gehanteerd.

Moeder wordt hierbij gevraagd door middel
van speelgoed de visuele aandacht van het

patiëntje te trekken en dan de beweging in de

te mobiliseren richting te initiëren; mobili-
sarie Co-C3 complex naar lateroflexie, met

een koppelbeweging door met de ene hand

op het occiput en de andere hand op de laag-

cervicale processi transversi onder C4 aan te

grijpen. Ook hier werden 7 rekkingen van ro

seconden uitgevoerd. Moeder assisteert op

dezelfdewijze als bij de flexie beschreven;

frictie van de suboccipitale musculatuur

tijdens de behandelingen z en 3. Als bijwer-

king trad na de impuls op de atlas tijdens de

eerste behandeling een zo seconden durende

flush (roodheid van de huid) op. Aan de

moeder werd de instructie gegeven tijdens de

eerste 2 dagen na behandeling het hooftlje

te geleiden bij houdingsveranderingen,

omdat de actieve hoofdbalans in reactie op

de behandeling aanvankelijk kan afnemen.

Als co-interventie werd een week na de

eerste manueeltherapeutische behandeling

een kinderfysiotherapeutische behande-

ling gegeven, op participatieniveau gericht

op hanteringadviezen tijdens activiteiten

van het dagelijks leven (in buiklig, zijlig en

zit oefenen met stimulering van de actieve

oprichting van het hoofd met actieve rechts

rotatie tijdens verzorgmomenten).

Resultaten:
Tijdens de derde behandeling gaf moeder

aan dat de behandeldoelen waren bereikt
met betrekking tot de mobiliteit en de

afname van de voorkeurshouding. Tevens

bleel< de suboccipirale regio niet meer gevoe-

lig bij hanteren tijdens activiteiten van het

dagelijks leven. Gemeten met de goniometer

zijn de bewegingsuitslagen in rotatie- en

laterofl exierichting nu symmetrisch (rotatie

go graden en lateroflexie 45 graden). Bij de

lateraal kieptest was er nog een symmetrisch

trage reactie. Op het evaluatieve deel van de

'kiss' -questionnaire (waarin gevraagd wordt
de door de ouders waargenomen resultaten

aan te geven) geeft moeder aan dat na de

tweede behandeling het meest merkbare re-

sultaat optrad, de voorkeurshouding volledig
verdwenen was en de symptoomverandering

rooo/o was (in de vragenlijst gekwalificeerd

als klachtenvrij). Dit betekent dat de symp-

tomen overmatig huilen, onrustig, slaap-

stoornissen, duidelijke voorkeurshouding en

grijpen naar hooftl/oortjes zijn verdwenen.

Als restklacht op participatieniveau bleeí
nog een zwakke hoofclbalans, waarvoor

het patiëntje werd terugverwezen naar de

kinderfysiotherapeut. Omdat het patiëntje

verder onder toezicht van de kinderfysiothe-

rapeut bliift, werd geen controle aíspraak

vastgelegd.

Discussie:
Complicaties van behandelingen (als íatale

reactie op manipulatie en levensgevaarlijke

apneu) van de hoogcenricale wervelkolom

worden aan manueeltherapeuten toegeschre-

ven.3,8''3 Uit bestudering van de bedoelde

literatuur blijkt dat de complicaties werden

veroorzaakt door noch manueelthera-

peutisch geregistreerde noch geschoolde

paramedici (Vojta-therapeute en Deense

chiropractoren). De beschreven en tot
complicaties leidende behandeltechnieken

worden in Nederland niet onderwezen en

door manueeltherapeuten die deze diagnose-

groep behandelen niet toegepast.

In de literatuur is ook geen bewijs dat

manueeltherapeutische behandeling van

de hoogcervicale wervelkolom voor deze

diagnosegroep effectieíis. In Nederland zijn
in zoo6

ruim 6ooo zuigelingen door manueelthera'

peuren behandeld.' Complicaties zijn niet

opgetreden. Het verklaringsmodel voor de

werking van de toegepaste manueelthera-

peutische technieken staat niet vast. Moge-

lijk zijn biomechanisch p5'',rz,z1 of neurore-

flectoire 's'6 verklaringen van toepassing.

De vraag is nu of manueeltherapeutische be-

handeling achterwege moet worden gelaten

bij gebrek aan bewijs vanuit wetenschap-

pelijke studies. Door de keuze te maken niet

te behandelen zaler een status quo optreden

met betrekking tot het huidige kennis- en

inzichtniveau. Uniforme registratie van be-

handelgegevens en mogelijke complicaties,

in het kader van een controlled clinical trial
of randomized clinical trial, zal op termijn
kunnen leiden tot onderbouwde externe vali-

diteit van manueeltherapeutisch handelen bij
de hier beschreven diagnosegroep.

In de hier beschreven casus bleek de functie-

stoornis van de hoogcervicale werrrelkolom

niet actiefte doorbreken tijdens kinderfi-
siotherapeutische behandeling. Naast deze

f,uncriestoornis bleken er enige symptomen

te zijn (overmatig huilen, onrustig, slaap-

stoornissen, voorkeurshouding en grijpen
naar hooftl/oortjes) die ook verdwenen na

manueeltherapeutische behandeling van de

hoogcervicale wervelkolom. Een causaal ver-

band tussen het verdwijnen van deze symp-

tomen en het functieherstel van de cervicale

wervelkolom, kan vanuit een biomechanisch

verklaringsmodel niet worden beredeneerd.
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Zwakke punten van deze studie zijn de geko-

zen uitkomstmaat in rotatie en lateroflexie
(volgens Penning treedt hoogcervicaal een

gekoppelde rotatie/heterolaterale latero-

flexie opre); de keuze voor een langbenige
goniometer als meetinstrument en het

tijdens de behandeling continueren van de

kinderfysiotherapeutische behandeling als

co-interventie. Daarnaast staat de keuze voor

de leeítijdscategorie van 3 tot 6 maanden in
contrast tot de in de literatuur meer beschre-

ven zuigelingencategorie. Sterke punten zijn
de afbakening van de manueeltherapeuti-

sche interventie gericht op stoornisniveau.

de vaststelling dat de tot het kisssyndroom
behorende symptomen voor manueelthe-

rapeuten nietvalide meetbaar zijn en de

transparantie over het inhoudelijk manueel-

therapeutisch handelen.

Conclusie:
Deze casus toont aan dat manueeltherapie in
enge zin van de hoogcervicale wervelkolom

in dit geval heeft bijgedragen tot oplossing

van het gezondheidsprobleem. De inbreng
van de specifieke manueeltherapeutische

deskundigheid is in dit geval voonvaarden-

scheppend voor het bereiken van de door de

kinderfysiotherapeut gestelde behandeldoe-
len. De samenwerking tussen kinderfiisiothe-
rapeut en manueeltherapeut kan in dit geval

gezien worden als een kruisbestuiving met

een goed bewegend kind als uitkomstmaat.

Met betrelclcing tot toeschrijving van opge-

treden - maar niet bewegingsgerelateerde

- veranderingen binnen het symptomencom-
plex aan het resultaat van de manueelthera-
peutische behandeling, past bij gebrek aan

te kwantificeren parameters vooralsnog een

terughoudende opstelling.

De behandeling van deze diagnosegroep

door in Nederland opgeleide en in het'kiss'-
register ingeschreven manueeltherapeuten

is vooralsnog veilig. Voor manueelthera-
peuten die deze diagnosegroep behandelen
is het van belang zich te realiseren dat de

opgebouwde klinische expertise en de hoge

verwachtingen van de ouders van deze pa-

tiën$es nog niet onderbouwd zijn door we-

tenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit.

Voor verdere afbakening van de indicatiestel-

ling voor manueie therapie in enge zin en

onderbouwing van de specifieke behandel-

technieken is verder onderzoek wenselijk. In
het l<ader van een op te zetten CCT ofRCT
zouden gevalideerde diagnostische, prog-
nostische en evaluatieve meetinstrumenten

(bijvoorbeeld vragenlijst, goniometer of
protractor, pijnschaal) gebruikt moeten

worden. Er moet consensus worden bereikt

over de behandeltechnieken, de gehanteerde

afl<appunten voor aanvragen van radiodi-
agnostisch onderzoek en over de te noteren

behandelparameters.

Door verdere studie van hoge kwaliteit en

verduidelijking van de indicatiestelling
vanuit de manueeltherapie wordt richting ge-

geven aan het proces om tot een volwaardige

en geaccepteerde rol binnen het zorgproces

rond jonge kinderen met hoogcewicale func-

tiestoornissen te komen.
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Reoctie op'kiss'-c oncept: 0?n clse studie

Dr.Leo uonVlimmeren

De genoemde definitie van 'kiss'in de inlei,
ding is zeer ruim te interpreteren, d.w.z. dat
de symptomen en klachten passend binnen
deze beschrijvingzeer uitgebreid zijn. Dit
in tegenstelling tot het pathomorfologisch
substraat welke uitsluitend lijkt te bestaan

uit een locale 'hoogcervicale functiestoor-
nis'. Het theoretisch construct t.a.v. een

bestaande relatie tussen voorgaande wordt
gesuggereerd (biomechanisch, neuroreflec-
toir), maar niet beschreven. Er blijkt binnen
de groep'kiss'-geregistreerde manueel
therapeuten en kinderartsen behoeíte om de

toepassing van specifiek manueel therapeuti-
sche interventie d.m.v. transparante kenmer-
ken te onderbouwen, maaÍ helaas vinden wij
deze v.w.b. het onderzoek en de behandeling
van hoogcervicale functiestoornissen later in
het artikel niet teÍug.

De incidentiecijíers van voorkeurshouding
en schedelafplatting zijn gedateerd, terwijl
deze gemakkelijk te verkrijgen zijn.''3 Er

wordt velwezen naar een osteopatische
review, maar niet naar recente peer-reviewed

systematische reviews.4-6 Tandemvorming
wordt wenselijk geacht. Deze casus toont het
belang daarvan helaas geenszins aan, omdat
er geen duidelijke indicatiestelling voor ver-

wijzing is, er geen aangetoond effect bestaat

van de gecombineerde ofgerelateerde be-

handeling en omdat er geen rekening wordt
gehouden met het natuurlijk beloop van de

symptomen, zouden deze al aantoonbaar
zijn. Wel worden veranderingen ten positieve
aan de manueel therapeutische interventie
toegeschreven; iets wat in een single case

studie uiteraard niet mogelijk is.

De anamnestische gegevensbeschrijving

is niet concreet ('slecht', 'afivijkend', 'slap
nekje') en Iijken toegeschreven aan het pas-

sen binnen de 'kiss'-gedachte. De bevindin-
gen beschreven onder het kopje 'manueel-
therapeutische hypothese' bevatten meerdere

aspecten welke multi-interpretabel zijn en

zelfs geheel als $rsiologisch beschouwd
kunnen worden. Er wordt aangegeven dat de

kinderfysiotherapeut de functiestoornis niet
kon oplossen, maar er wordt niet aangege-

ven waaruit die interventie heeft bestaan.

De manueel therapeutische behandeling
wordt tegelijkertijd uitgevoerd mer de kin-
der$rsiotherapie en oefeningen door de moe-
der thuis. Het effect van kinderíysiotherapie

op het verminderen van schedelasymmetrie
is in een recent onderzoek aangetoond,
terwijl in dezelftle studie is gebleken dar een

voorkeurshouding vanzelf verdwijnt, ook
zonder intenzentie.z Hierdoor is niet te be-

oordelen ofer een additioneel eííect aan de

manuele therapie is toe te schrijven. Het na

de nveede behandeling verdwijnen van alle
symptomen is niet overtuigend en is slechts
gebaseerd op anamnestische gegevens.

In de conclusie wordt gesuggereerd dat de

inbreng van de specifieke manueel therapeu-
tische deskundigheid in dit geval "voolwaar-
denscheppend" zou zijnvoor het bereiken
van de door de kinderfysiotherapeut gestelde

behandeldoelen. Omdat zowel de manueel
therapeutische diagnostiek als interventie
nietvalide zijn, althans onderzoel< daarnaar

ontbreekt, is een dergeliike conclusie niet te
trekken.

Het doel van deze casus is volgens de auteur
"het vaststellen of het gezondheidsprobleem

van deze patiënt verklaard kan worden vanuit
functiestoornissen van de hoog cervicale

wervelkolom." Omdat zowel de diagnostiek
als de interventie nietvalide en betrouwbaar
zijn gebleken, en er geen directe ofindirecte
relaties evidence based zijn vastgesteld, is

dit doel helaas niet gehaald. Ondanks dat de

auteur de zwakke punten in de methodologie
erkent, komt hij evenwel toch tot tegenover-
gestelde conclusies.

Tenslotte is het curieus dat als sterke punten
worden genoemd 'het niet valide meetbaar
zrlnvan de vaststelling van de tot het kiss
syndroom behorende symptomen voor
manueel therapeuten' en dat het manueel
therapeutisch handelen hiermee transparant
zou zrjn.

Er bestaan geen peer-reviewed referenties
t.a.v. kiss zoals de auteuÍ zelfal aangeeft.

Er worden evenmin recente, peer reviewed

referenties gebruikt m.b.t. zuigelingenasym-
metrie, terwijl deze evidence based publica-
ties, waaronder systematische reviews, ruim
voorhanden zi1n.',ra

Tot heden komt in de kiss-discussie steeds

naar voren dat het bestaan ervan wordt
benvijfeld, dat het niet objectiefis vast re

stellen, dat het effectvan manuele therapie
daarbij niet aantoonbaar is en dat relaties
met lateÍe symptomen niet zijn onderzocht.

Dr. Leo van Vlimmeren

I(inder$rsiotherapeut-senior onderzoeker
UMC St Radboud Nijmegen

Helaas werpt deze casus daar geen ander
licht op.
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Resctie op 'kiss'-clncept: een case studie

Proí. dr. Rob A.B. }ostendorp

Het artikel van Van Olffen' heb il< met veel

interesse gelezen. Het schrijven van een

klinische les in de vorm van casuïstiek wordt
alom gewaardeerd, zeker in het domein van

de voorliggende casus (baby's met hoog-

cervicale bewegingsstoornissen en manuele

therapie). Het ICSS-concept ligt aan de

basis van deze casus. De wetenschappelijke

onderbouwing van het I(ISS-concept en van

de manueel therapeutische diagnostiek en

behandeling is zwak, getuige de geciteerde

referenties die variëren van pamfletten tot
tijdschriften zonder internationale im-
pactfactor (met uitzondering van enkele

referenties). In het recent gepubliceerde

'Effectiveness of manual therapies: the UI(
evidence report' van Bronfort et al. staat het

I(ISS-syndroom nietvermeld als indicatie

voor manuele therapie waarvoor enige we-

tenschappelijke evidentie is.'
Naast vragen over de plausibiliteit van het

biologisch voorgestelde verband tussen

hoogcervicale bewegingsstoornissen en het

natuurlijke groei- en ontwikkelingsproces

van de zuigeling beperkt mijn reactie zich tot
drie overwegingen: (r) de diagnostiekvan
hoogcervicale bewegingssegmenten bij zui-

gelingen en kinderen; (z) het directe verband

tussen behandeling en resultaat in casuïs-

tiek; (3) de veiligheid van manuele therapie

bij zuigelingen en kinderen. Tot slot nog een

'Hoe verder?'

In tegenstelling tot de mening van manueel-

therapeuten zelfis de klinische diagnostiek

van functies van de bewegingssegmenten

van de wervelkolom bij volwassenen niet

betrouwbaar.3 Dit in tegenstelling tot de

mening van manueel therapeuten zelf.+ Dit
geldt vooral voor de functie 'mobiliteit van

het gewricht'. Er is geen onderzoek bekend

waarin de diagnostische betrouwbaarheid en

validiteitvan de hoogcervicale bewegings-
íuncties bij zuigelingen en kinderen zijn
onderzocht. Nu geldt dit voor meer tests in

de klinisch $rsische diagnostiek. Het bete-

kent in het algemeen dat iedere behandeling

die is gebaseerd op niet-betrouwbare en

niet-valide bevindingen van het lichamelijk
onderzoek ter discussie staat. Dit geldt ook
voor de manueel therapeutische behandeling

van de mobiliteitsstoornis van de hoog-

cervicale bewegingssegmenten. Het is dan

niet aannemelijk dat het resultaat van de

behandeling berust op een specifiek effect

van de behandeling. Hiermee kom ik bij
mijn nveede overweging. In de casus lijkt het

alsofeen direct verband wordt gelegd tussen

de behandeling en het effect. Het is alom

bekend dat een effect in de behandelkamer

een optelsom is van een aantal effecten
(bijvoorbeeld natuurlijk herstel, placebo-

effecten, confounders (het velwarren van het

effect van één determinant met dat van een

ander) en co-interventie(s)s, terwijl zowel de

patiënt als de therapeut geneigd zijn om het

effect toe te schrijven aan de behandeling.

Zo ook in de voorgestelde casus. Zonder de

onderzoeksopzetvan het gerandomiseerde

gecontroleerde onderzoek (RCT) te verab-

soluteren is de internationale conventie om

de doeltreffendheid van een behandeling

aan te tonen via deze onderzoeksopzet. De

uitdaging bestaat hierin om de juiste stappen

in de juiste volgorde te nemen om van een

klinische observatie (waaruoor casuïstiek

zich uitstekend leent) te komen tot een RCT.

Deze stappen ontbreken nog grotendeels

in de opbouw van de wetenschappelijke

evidentie voor het I(ISS-syndroom. Wel heb

ik onlangs een RCT beoordeeld voor het tijd-
schrift Headache met als conclusie 'We were

not able to show an efficacy ofcervical spinal

manipulation in 5z children and adolescents

with suspected cervicogenic headache'.6 Met

inachtneming van een aantal methodologi-
sche tekortkomingen geeft de conclusie wel
stoítot nadenl<en en discussie.

Tot slot nog een enkel woord over de veilig-
heid van manuele therapie bij kinderen. De

werkelijke incidentie van ernstige (neu-

rologische) complicaties van'paediatric
spinal manipulation'is niet bekend. In
het systematische literatuuroverzicht van

Vohra et al. wordt melding gemaaktvan r4
casussen met complicaties van wie 9 met

'serious adverse events'.7 Ook in de discus-

sie van de gepresenteerde casuïstiek maakt

Van Olffen melding van complicaties maar

hij voegt eraan toe dat de 'tot complicaties
leidende behandeltechnieken' (overigens in
de betreffende artikelen slecht omschreven)
niet worden onder-wezen en toegepast in Ne'
derland. In zoo6 werden in Nederland ruim
óooo zuigelingen behandeld door manueel

Prof. dr. Rob A.B. Oostendorp

Emeritus hoogleraar Paramedische Wetenschappen,

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen

Emeritus hoogleraar Manuele Therapie, Vrije Univer-

siteít Brussel, Brussel.

therapeuten zonder complicaties. Het blijft
raadzaam om voor de behandelindicatie de

risicoíactoren voor een cervicale arteriële

dissectie te inventariseren en een risicopro-
fiel op te stellen.8 Waarschijnlijk gelden voor
zuigelingen en kinderen andere risicofacto-

ren dan voor volwassenen. Bij volwassenen is

het bekend dat er sprake is van onderrappor-

tage van (ernstige neurologische) compli-
caties en dat de gepubliceerde casuïstiek

waarschijnlijk de top van de piramide is. Het

is aan te bevelen om een meldingsplicht voor
complicaties niet alleen voor volwassenen

maar ool< voor zuigelingen en kinderen in
te stellen; niet alleen voor ernstige (neurolo-

gische) complicaties maar ook voor relatief
kortdurende verergering van klachten.

'Hoe nu verder? Gezien het ontbreken

van enige wetenschappelijke evidentie van

voldoende niveau zou een ontmoedigingsbe-

leid voor de diagnostiek en behandeling van

zuigelingen en kinderen volgens het I(ISS-

concept te overwegen zijn. Een dergelijk
beleid klinl<t misschien 'hard' in de oren van

de aanhangers van het I(ISS-concept maar

de kracht van de fisiotherapie anno zoro is
mede te danken aan het ontmoedigingsbe-

leid voor het onderwijzen en toepassen van

de $'sische behandelmodaliteiten in de jaren

tachtig en negentig van de vorige eeuw.
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Dr. Monique lïoir

In het artil<el van van Olffên wordt het zorg-
proces beschreven van een dÍie maanden

oud meisje met een voorkeurshouding, dat

het hoofd niet gemakkelijk naar rechts draait

en naar links opzij buigt. Het meisje wordt
behandeld door de manueel therapeut, naar

wie is verwezen door de fysiotherapeut. Deze

stelde na twee fysiotherapeutische behande-

Iingen geen verbetering vast.

Het doel van het artikel is het onderbouwen
van de manueel therapeutische interventie. Dit
is een helder doel en ook wenselijk want er is

in hetveld behoefte aan meer duidelijkheid

over wat er nu precies gedaan wordt in een

dergelijke behandeling en wát het eífect is.

Het moge duidelilk zijn dat er wetenschap-
pelijk onvoldoende onderbouwing is voor
de eventuele werkzaamheid van de manuele
therapie. Er is onvoldoende onderzoek
van voldoende kwaliteit om betrouwbare

conclusies te trekken oveÍ de werkzaamheid
van manuele therapie. Maar het lijkt wel 'te
werken'. Voor sommige oudeÍs...

We nemen u mee in een analyse van deze

puzzel.De uitkomstmaat in deze case-studie

is hetweer gemakkelijk naar alle kanten kun-
nen bewegen van het hooftlje. In navolging

van Phillipsr moeten we ons de volgende

vragen stellen: Welke íactoren zijn geassoci-

eerd met deze uitkomstmaat, welke factoren
hangen onderling met elkaar samen en hoe

zouden deze associaties werken? Hebben we

te maken met confounders cq. factoren die

de ogenschijnlijke relatie tussen de behande-

ling en het herstel gedeeltelijk verklaren? (Die

factor heeft invloed zowel op de behandeling
als het herstel.) Of hebben we te maken met
een oímeer'effectmodifi catoren'? (Bijvoor-

beeld het verband tussen de behandeling en

het herstel kan verschillen tussen bepaalde

kinderen of tussen bepaalde ouders).

Die zoektocht naar mogelijke associaties

raden. Bij beide groepen was het huilen na

8 dagen evenveel afgenomen. Er was geen

verschil in uitkomst.

Er kunnen veel factoren van invloed zijn op

de uitkomstmaat. Het naruurlijk verloop

bijvoorbeeld. Huilen - in het artikel genoemd

als bijeífect van de klacht - normaliseert bij

3 maanden. Veel ouders zoeken huip bij een

manueel therapeut rond de 8 weken, wanneer

de piek van het huilen het hoogst is. Na de

tweede behandeling lijkt het al beter te gaan

met hun lieveling, en na de derde lijkt herstel

een feit. Dit is geen toeval. Maar behande-

laars zouden er goed aan doen om dergelijke
íeiten over de piek van het huilen en het
natuurlijke beloop met ouders te bespreken.

De invloed van de therapeut kan bijzonder
holzaam zijn, vooral als deze invoelend en

begripvol is, tijd heeft en tijd neemt. Dit is
een placebo effect. Placebo effecten geven

nou eenmaal significante verbetering.

Tenslotte speelt de betaling een rol; het is

bekend dat ouders meer waarde hechten aan

een aanpak waarvoor zij betalen, dan wan-
neer deze gratis is.

Al met al, dergelijke efFecten gelden ook in
de íysiotherapie en ook in de geneeskunde.

Het gaat erom te onderzoeken wat mogelijk
de werkzame elementen zijnvan de manuele

therapie. Dat kunnen we nagaan in fraai on-
derzoek. De nieuwsgierigheid van de weten-
schapper wordt dan beloond en de practicus

leert bij wat er precies toe doet in ziln ofhaar
aanpak. Maar boven alles gaat het natuurlijk
om de veiligheid van kinderen.

Referenties
r Phillips B. Towards evidence based medicine for

paediatricians. Arch dis Child zoog;94:555-556.

z Olalsdottir E, Forshei S, Fluge G et al. Randomi-

sed controlled trial ofinfant colic treated with

chiropractic spinal manipulation. Arch Dis Child

zoor;84:r3 8-14r.

l'lanuele therapie: geen effect aantoonbaar,
maar het helpt? Dr. Monique f Hoir
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is nuttig om vermeende verbanden beter te

kunnen begrijpen.

Manuele therapie is bij veel ouders en

hulpverleners bekend en ouders vertellen

hun ervaringen en hulpverleners krijgen de

succesverhalen terug. Een bekend voorbeeld

uit de Jeugdgezondheidszorg is de klacht van

ouders: "waarom hebt u mij njet verwezen

voor manuele therapie". "Dan was het pro-
bleem al veel eerder verholpen en hadden we

niet zo hoeven tobben. " DeIGZ medewerker

doet op haar beurt haar uiterste best om me-

thoden waarvoor (enige) evidentie bestaat te

omarmen en de niet onderbouwde methoden

minder aandacht te geven.

De rationale van de manueel therapeuten om
op deze manier te werl<en is gelegen in hun

opleiding, vergaarde kennis op dit gebied en

de successen die ze hebben met de aanpak.

Dat deze mogelijk door confouders en/of
effectmodifi catoren worden verklaard, is

waarschijnlijk niet de eerste gedachte van

de therapeut. Maar wel van de onderzoeker.
Hier kunnen de twee werelden van elkaar
leren; de practicus en de wetenschapper.
Het onderzoek dat er is, is matig van kwali-
teit en zelden geblindeerd. Er is een aardige

gerandomiseerde, gecontroleerde studie
gedaan bij baby's die excessiefhuilden, maar
niet door manueel therapeuten maar door
chiropractoren werden behandeld.' Maar het
gaat hier even om het voorbeeld. De ouders
gaven hun kind aan de behandelaar die het

kind meenam naar een apart kamertje. De

helft van de baby's werd gewoon even vastge-

houden en de andere helít werd behandeld.
Bij alle kinderen werd, voordatzij werden
teruggegeven aan de ouder(s), de knoopjes
van het truitje ofhet truitje zelfwat scheef
getrokken. Met andere woorden; alle ouders

hadden de indruk dat hun baby de behande-

ling had gekregen. De uitkomst laat zich

{O . Nederlands Tijdschrift voor Kinderfysiotherapie ' september zoro



Antwoord
Paul uan )lfíen.

Allereerst mijn dank aan de redactie van het

NTVI(Ft voor de bereidheid om aspecten van

de manueel therapeutische inbreng rond
zuigelingen te publiceren.

De rol van de manueel therapeut in het zorg-
proces rond de zuigeling met een hoogcervi-
cale functiestoornis krijgt door de keuze van

de referenten een brede belichting in het ter
zake spelende krachtenveld.
Met de referenten ben ik het volledig eens

dat de veiligheid van de zuigeling gewaar-

borgd moet zijn.
Dr. UHoir dank ik voor haar toelichting
van de wetenschappelijke uitdaging in deze

en de weergave van de dagelijkse praktijk
in JGZ instellingen. Als uitkomstmaat van

manueel therapeutisch handelen is het zeker

zinvol de mobiliteit (ROM) van de cervicale

wervelkolom te hanteren en niet een moeilijk
te operationaliseren variabele als 'afname
van huilgedrag'. Het toeschrijven van een

objectiveerbare mobiliteitswinst direct na

specifieke mobilisatie c.q. manipulatie van

de hoogcervicale gewrichten(overtuigend

waargenomen door ouder, kinderfizsiothe-
rapeut en manueel therapeut aanwezig in de

behandell<amer) aan een placebo effect lijkt
discutabel. De klinische praktijk toont dat
manueel therapeutische mobilisatie van de

hoogcervicale wervelkolom voorrvaarden-
scheppend kan zijn voor het bereiken van

kinderfysiotherapeutische behandeldoelen.
Dr. van Vlimmeren dank ik voor de inbreng
van meer recente literatuur. Het traject van

schrijven van deze case studie via indienen
tot plaatsing in dit tijdschrift heeft geruime

tijd in beslag genomen. De inhoudelijke
reactie met betrekking tot de schedelasym-

metrie is een waardevolle aanvulling, echter
in deze case studie staat niet de schedela-

symmetrie maar de tuncriestoornis van

de hoogcervicale wervelkolom centraal.
Mogelijk wordt de complexiteit van de wer-
kelijkheid door een artificiële homogeniteit
in de door Dr. van Vlimmeren beschreven

categorieën niet volledig recht gedaan. Naast
de door Dr. van Vlimmeren beschreven

categorie plagiocephalie zonder cewicale
functiestoornissen bestaan er categorieën

mét cervicale functiestoornissen (al dan niet
met een plagiocephalie). Mogelijk worden
categorieën plagiocephalie zonder cervicale

bewegingsbeperking wel consultatief in de

manueel therapeutische praktijk gezien,

maar niet behandeld omdat ontbreken van

een cervicale functiestoornis een exclu-
siecriterium voor manueel therapeutische

behandeling is.

Proí. Dr. Oostendorp dank ik voor zijn
overwegingen. Op basis van de conclusie

dat wetenschappelijke evidentie ontbreekt
is een andere keuze denkbaar dan een

ontmoedigingsbeleid voor diagnostiek en

behandeling, namelijk het verkrijgen van

wetenschappelijke evidentie .

Tussen zoo6 en 2oog is het aantal jaarlijkse

behandelingen door in het KISS-register
opgenomen manueel therapeuten geste-

gen van 6.ooo naar 7.645 zuigelingen, een

groot deel (65o/o) in samenwerking met een

kinderfysiotherapeut. Complicaties zijn niet
gerapporteerd. Gezien het ontwikkelings-
stadium waarin het manueel therapeutisch
handelen bij zuigelingen zich bevindt, is het
nog te vroeg voor definitieve conclusies.
Hoe verder? De ontwikkeling van de ver-

bijzonderde íysiotherapeuten tot (master'

niveau zal in de komende jaren leiden tot
meer en beter onderzoek. Meerdere kinderft-
siotherapeuten en manueel therapeuten zijn
momenteel bezig met een 'kiss' gerelateerde

case studie in het kader van hun 'master'
opleiding. Oídit onderzoek bijdraagt tot evi-

dentie voor l<inder$rsiotherapeutische en/of
manueel therapeutische interventie bij deze

diagnosegroep valt te bezien. De EWMM is

momenteel in samenwerking met Prof. Dr.

R. de Bie (namens onderzoel<sschool Caphri
te Maastricht betrokken bij dit onderzoek op

initiatie van het wetenschappelijke college
van het KNGF) in de afiondende fase van

de voorbereiding voor publicatie over een

longitudinaal cohort van 288 zuigelingen

o.a. met betrekking tot determinatie van de

diagnostische en therapeutische variabelen
bij een manueel therapeutische behandeling
volgens het'kiss' concept. Een effectstudie
met hoog wetenschappelijk niveau - met als

doel het op valide wijze determineren van de

deelverzameling van de groep asymmetri-
sche zuigelingen met hoogcervicale func-
tiestoornis en objectiveerbaar onderzoeken
ofde toegevoegde waarde van de specifiek
manueel therapeutische interventie voor
deze doeigroep kan worden aangetoond - is
momenteel in voorbereiding. Ook hier ligt
het initiatief bij de EWMM in samenwerking
met Prof. Dr. R. de Bie.

De zorgvuldigheid en de wijze waarop de re-

dactie van dit tijdschrift dit thema weergeeft
zie ik als een eerste 'kinder'stapje om uit de

momenteel aanwezige impasse te komen.
Het'convenant consensus asymmetrische

zuigeling (I(ISS) NVMT-NVFI(' uit zoo3

geeít momenteel te weinig houvast voor
zowei kinderfitsiotherapeuten als manueel

therapeuten en vraagt om acrualisering.
Een volgende stap is mijns inziens een

onderzoek met als doel klaarheid te brengen
inzal<e nut en noodzaak van manueel thera-
peutische interventie bij zuigelingen met een

hoogcen icale íunctiestoornis. Om recht te
doen aan de specifieke deskundigheid van

alle betrokken beroepsbeoefenaren zouden

voorafinclusie- en exclusiecriteria met valide
te operationaliseren uitkomstmaten door
kinderfysiotherapeuten, manueel therapeu-
ten, kinderartsen en consultatiebureau art-
sen gezamenlijk moeten worden opgesteld.
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