RUGSCHOLING OF BEHANDELING? (II)
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ln het eerste nummer van FYSIOITHERAPIE 2000 werden wegens ruim
tegebrek twee casuïstiehen geplaatst, zonder wetenschappelijhe verantwoording.
Voor een betere aansluiting met de theoretisc;he, wetenschappelijke beschou1,ving, plaatsen wij in dit tweede nummer nog een derde casuïstieh, om de relalie lussen
de prcil�lijh, het verhaal van de patiënt en de wetenschap beter le doen uithomen.
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