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INLEIDING 

Wij schre1•en regelmatig - als si11d'> 1982 ( I) - kritische en 
wetenschappelijk onderbouwde artikelen over misstanden 
in de 11•ereld van therapie. De opgeblazen situatie rondom de 
manuele therapie. die hier ten lande dank=U veel gekonkel 
=elf; lot specialisme is 1•erheven. stelden wij regelmatig aan 
de orde (2. 3 en 4). Bourdiol, de zooltjes mei 111ini111ale stuk
jes kurk die maximale 1verkingzo11den moeten geven 11·erden 
door ons 011f::en1111·d (5). Het 1111h·ersitair gedoogde gedoe 
rnn de Sickes:: adepten 1rerd ont111c111teld als medische k,rnk
zalverU (6. 7). 

Ook de opleiding.�/i 1siolherapie werd en wordt door ons niet 
gespaard. Bovengenoemde artikelen werden niet geschre
ven met ook ,naar een spoortje rancune in de pen, maar 
steeds vanuit de praktijk. naar aanleiding van de directe of 
indirecte ontmoeting met patiëmen, die meer of minder 
lichamelijk en financieel werden mishandeld door de hun 
behandelende (para)medici. En als wij' mishandeling van 
patiënten tegenkomen dan zwijgen wij niet, dan zeggen we 
dat gewoon met het blad van de mond, zonder verdoezeling 
of vergoelijking. We houden dan ook weinig rekening ,net de 
zere tenen van mishandelaars in kwestie, dat doen zij ook 
veel te weinig met de zere lichamen van hw1 patiënten. Zij 
borduren het liefst ongestoord voort op de heersende behan
deltradities in plaats van zich te bekommeren om een doel
matigheid, zinnigheid en vooral veiligheid van hun 
interventie. Dit keer richt onze kritische besch(jning zich op 
de leraressen Mensendieck en CesC11: We schreven er al eens 
wat kritische woorden over (8). De drnk om er eens 1va/ uit
voeriger op in te gaan IVerd echter vei-groot door een aantal 
concrete gevallen van gezondheidsschade die in een 
beperkte periode van een maand tot ons kwamen, met steedr; 
hetze(fde thema: Mensendieck/Cesa,: Iedereen maakt fou
ten. maar dit werd echt te gek. Een aantal voorbeelden: 

* Eén collega meldde in één week tijd vijf patiënten te heb
ben ge=ien met lage rugklachten die e1ger waren gell'or
den door Mensendieck/Cesar oefentherapie.

* Een andere collega werd geco11fronteerd met gezond
heidçschade b(j een patiënt na het volgen van rugschot ing
volgens de Mensendieck/Cesar principes.

* Een derde kreeg na zijn voorstel tot rugscholing op een
bedrij(te horen dat men hier van genezen was. Het ziekte
ver::uim 1t'as alleen maar toegenomen na een cursus rug
scholing l'olgens de principes 1·cm Mensendieck/Cesw:

* Een vierde constoteerde - hij een ll'erkplekana�vse o;, een
ander hedü

f

-dramatisch slecht ruggebmik na een cursus
rugscho/ing 1•0/ge11s de pri11cipes van Mensendieck/
Cesor (c!fb. /, 1 en J).
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Afb. I. De STEP Bewe
gings- e11 Preve111iecon.rn
/e11t (links) demonstreert de 
juiste tiltechniek. Een werk
nemer (rechts� hanteert een 
gevaarlijke Mensendieck/ 
Cesar tiltec/111iek. 

Afb. 2. en 3. 
Gevaarlijk tillen in 
bedrijf�situaties, aange
leerd in een rugscho/ing 
volgens de Mensendieck/ 
Cesar principes. 














