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The way in which physical therapists in primary care give patient education was the 
subject of this three-year investigation subsidized by the Preventnion Fund. 

The relevance of patielntt education in physical therapy is threefold. Firstly, the 
professional group of physical therapists endeavors to develop the preventive aspects 
of the treatment further and to expand preventive tasks. Patient education is an 
irnporlant instrument in this. Secondly, the universal problem of non-compliance, with 
instructions plays a part in physical therapy too. The proper provision of education can 
partly solve this problem. Thirdly, physical therapists prove to experience problems 
with educating patients, among other things becau~se educational skills are as yet 
hardly taught explicitly in the vocational training of physical therapists. 

As it is not known how physical therapists give education, i~n this investigation the 
present situation has been mapped with the aim of traclkling clown possibilities of 
improving the quality of patient education in physical therapy. 

Research qlpestiloins 

The investigation was performed by means of the follawing qwesticrns: 

1 What is the nature, the exdent and the qluality of patient education in phys~~cal 
therapy? 

2 Is the education given bound up with the nature of the complaints, the characteris- 
tics of the patient and the type of; treatment? 

3 How do physical therapists differ from one another in the education that they give, 
and can these differences be explained by views regarding patient ed~ucation? 

4 What is the extent of noru-compliance in physical thera~py and what factors are 
connected with non-compl~ance? 

These bur  q,uestions have been investigated with the aid of empirical material. The 
results are described in Chapters 4 to 6. Iln addition a theoretical analysis has been 
made of the consequences that different forms of compliance have for education in 



physical therapy (Chapter 7). The instrluments required for measuring this were 
developed in a preilirnirraryr investigation [Chapters 2 and 331. 

Material 
The investigation has been performed by means of audio recordings of physical 
therapy treatment sessions. Audio recordings were opted for (instead of video] to 
protect the privacy of patients as much as possible. In addition patients and physical 
therapists completed qlulestionnaires and registration forms (see appendices 7-41. In 
concrete terms th~e study lm~aterial consists of: 

1931 registration forms completed by the physical therapist 
1837 audio recordings of physical therapy treatment sessions 
1681 questionnaires completed by patients 
222 questionnaires cornpleted by physical therapists. 

Sample and respe~r~d@nts 
From th~e Nivel Register of Physical Therapists a representative sample was talken of 
3001 physical therapists with as c~riteriion working at least 3 days a week. 
T~he physical therapists were asked to make audio recordings of treatment sessions 
and to complete a registration form %or each session. Iln addition they were asked to 
complete a once-only questionnaire on their wiews with regard to patient education. 

The questionnaire was returned by 222 physical therapists (response 74%). The audio 
recordings were made by 84 physical therapists (response 28%). A non-response 
analysis sihowed two differences between respondents and noin-respondents. First, 
37% of the male physical therapists participated (63 of the 17101) as against 16% of the 
female physical therapists (21 of the 1130). The cause of this is unknown. Secondly, the 
respondents enccruntered more problems iin iediwceting patients than the non- 
respondents (respectiwe!ly 68% and 42%). Perhaps this was one of the reasons to 
palrticipate. There are however no reasons to assume that this has drastically 
influenced th~e results because: the differences between male and female thierapists in 
edlucating patients are small and there is on~ly a weak relationsh~ip between educating 
patien~ts and the problems encountered (Chapter 5). 

Thie patients were unselected by the physical therapist: the latter was requested to 
involve iin the investigation the first 25 patients whom he or she saw in a certain week. 
The ph~ysical therapists completed a registration form on 1931 patients and asked 
permission to make an audio recording; I837 patients gave permission for the 
recordiing (response 95%). Ilf the patient refused, no recording was made. The average 
number of recard~ngs per physical therapist is 22. The physical therapist operated the 
recorder personally; there was no researcher present. 



Upan completion of the session the patientswere given a questionnaire by the physical 
therapist with the request to complete this immediately upan returning home. The 
patients returned the questionnaire direct to Nivel and knew that the physical therapist 
would not see the answers. OF the 11W7 patients, 1@31 retw~rned the questionnaire 
(rssponse 92%]. 

It was possible Po compare the data of the q~estionn~aire with those of the audicr tape 
by assigni~ng a code numbelr. 

PJOC&U~ 
The audio tapes were assessed by three trained observers: a physical therapist, 8 

hygienist end a psychologist; the tapes were divided among them at random. The 
assessment was ple~rfclrmed by rnean~s of a ch~ecklist with EI reliability expressed in 
Cramer's V from .71 to .90 (Chapter 231. The checklist contains three parts: the nature 
of the! education, the amount of education end the quality of the education. 

Results 

What Es the nature, the extent and the qluality ooit patien~t education in physical 
therapy? (Chapter 4) 

Nabre and ext@nr of me education 
The results show that in 97% of the! 1837' physical therapy sessions inflormation, 
instructions and advice are given to the patient. This confirms that patient education 
Is an essential pafl of every physical therapy treatment and is indissolubly bound up 
with the latter. 
Most education given pertains ka the diagnosis and cornplainlts: in 80% of the sessions 
the physical theraipilsts give an explanlation of the diagnosis, the significance of the 
symptoms and the cause or prognosis of the complaints. 
In 69% of the sessions patients are given advice air? dealing with the ~omplalnts, for 
instance resting, correcting posture, lifting in a different way, wearing better shoes etc. 
-Ahis advice serves a curative purpose but is often directed at the same dim@ towards 
secondary prevention (avoiding recurrence of the c~rnpl~a~nts). 
In 64% of all sessions the physical therapists give instructions oln hame exercisss: 
these instructions relate to learning the exercises, explanation of the manner and the 
frsquelncy of exercising and motivating th~e patient to da the exercises at home. 

Two education themes are of less frequlent occurrence: general health education and 
psychosocial counseling. In 23% of the sessions general health education is given. 
This is education an the irnportanc~e of movement or sport, avoiding overwe~ghrt or the 
rilsks of smoking. This education is aimed at a healthy llife style and thus at primary 
prevention. 
Likewise in 23% d the sessions, physical therapists give the patient psych~social 
counseli,ng. This embraces both giving insight into the relation between problems or 



stress and physical complaints. and helping the patient to cope with handicaps or 
giving support and consalatiorr in tlhe case of pain. 

In conclusian, we may state that in the majority ofths sessions information, instrudions 
and advice are giveln, whereas general health education and psychosocial counseling 
occur less frequently. 

Qualfty 
In the investigation three quality aspects have been asslessed: warking methodically 
(planned and gioal directed), concurring with the Ideas and wishes of tihe patient, and 
the relatllon between physical therapist anld patient. 
Two findings arle interesting. Firstly, Wo of these q~uality aspects prove to be signifi- 
cantly connected with the amount of education that is giwen: working methodically and1 
the physical therapist-patient reiation~ship. Accordin~g as more eduication is given, more 
attention is devoted to these aspects. This relationship is much stronger at the level 
af the physical therapist than at the level of the patie~nt: the correlation between 
education and working methodically, for in~stance, is .40 at patient level and .J2 at 
physical therapist level. This means that physical therapists who give considerable 
education by and larg~s also devote considerable attentian Yo the quality aspects, while 
this is not reflected in every ind~vidual patient. 

A second result is th~e fi~ndin~g that physical therapists seldom ask patients explic~tly 
about their ideas and wiis~hes: in 81% of the sessions it was not asked what the patient 
himself or herself thouglht of the complaints, what he or she had already tried far 
themselves or what was expected of the trsatment. This sometimes gave rise to 
misunderstandings or irritation, for inistance because the physicall therapist advised 
measures that the patient had already tried but which had not helped. It may be 
concluded that there are possibilities for improvement here. For it emerges from the 
literature that education has moire effect if it ties in with the perceptions and ideas of 
the patient, 

Is the education given connected with the kind of treatment, tihe phase of the 
treatment, the type of complaint or the characteristics of the patient? (Chapter 
41 

Kind of tr~trnent 
The kind of treatrn~ent that the physical therapist applies can be broadly divided into 
massage, exercise therapy and applying modalities and the various combinations that 
are possible here. The results show that the education given is significantly connected 
wilt& the kind of treatment applued by the physical therapist. Firstly - and iabviowisly - it. 
iis found that during exercise therapy above all the! instrwctjons for home exercises are 
given. Secondly, it emerges that during massage significantly more psychosociall 
couinseling of the patient takes place compared with exercise therapy and applying 
modalities. The physical therapists prowe to use the massage time - and probably also 



thle intimate contact with the patient - to conduct psychosocial conversations. Such 
can~ersation~s often relate to stress or stressful events in the patient's life, and to the 
way in w~hich these are connected with the complaints. The physical therapists also 
regularly give counseling and aid regarding the impediments or handicaps that th~e 
patient undergoes as a result of the complaints. 
It is striking that quality aspects are also bound up with the kind of treatment, notalbly 
with exercise therapy: in exercise therapy a methodical procedure is more frequently 
fellowed and the relationship between physical therapist and patient is assessed as 
better compared wlth treatments in which massage or modalities are used. Perhaps 
the active cooperation between patient and physical therapist in exercise therapy leads 
to a better rellationship. 
In conclusion, the edlucatilon given is loolund up with the kind of trealmlent that the 
physical therapist applies. 

Phase iof fit?! treatment 
The education is also connected with the phase of the treatment. The results show 
that most education is given In the first two sessions with the patient: in the first session 
that is above all an explanation of the diag~nosis and the complaints; in the second 
session it is above all instlructions for home exercises. It proves that less and less 
education is given according as the patient undergoes treatm~ent longer; in particular 
relatively little info~rmatio~n is given on the home exercises in the second half of the 
treatment (see also Chapter 3). An exception is formed by the psychosocial counseling 
of the patient: according as the patient receives treatment longer, relatively somewhat 
more conversation about psychosocial aspects take place. 
As regards the quality aspects, it is fou~nd that methodical workling In particular occurs 
more often in the first session with the patient than in the remaining sessions. Ph~ysical 
therapists also inquiresomewhat more often, relatively speaking, about the per~e~ption~s 
of the patient in the first session. 
In conclusion, we may say that the giving of education is not uniformly spread over 
the treatment but takes place above all in the first phase of the treatment. 

ihXaium m d  characteristks of the compl"arFnYs 
The results sh~aw that the arnou~nt of education that physical therapists give is not 
significantly connected with thle type of complaint of the patient. Patients with back 
complaints, for instance, get just as much education as patieruts with necsk/shoulder 
complaints or with traum~as. 
Conversely, the edwcat~an is significantly connected with the characteristics of the 
complaints. Patients with recurrent complaints, who have been treated for the same 
camplaints before by physical therapy, receive relatively less education. 
The psychosocial character of the compllaints also pllays a part: if the physical therapist 
considers the complaints more psychosocia! in nature, psychosocial counseling is 
given considerably more often. It is, however, striking that for half of the pat~ents with 
psychosacial complaints no psychosocial counseling takes place. Fbnally, psycho- 
social counseling proves to occur relatively somewhat more freqluently among patients 



with chronic oomplaints. 
S~umrnariza"ng, the amount of edwctaZion is in fact connected with the characteristics of 
thle cornpl~aint, but not with the complaint in itself. We shoiuld remark that the concrete 
content of the education in this investigation has not been measured. It goes without 
saying that the content of the education di.ffers per complaint. 

Charact~$i&m clpjF the: paItimt 
The most important finding is that the education th~at phlysical therapists give is closely 
coun~neiczed with the questions and the initiatives of the patient (initiatives are dlefined as 
bringing up a new subject). The correlations between the questions and the initiatives 
of the patient and the amount of education that is given vary from .23 to .57. The 
number of questions that the patient asks is conlnected above all with giving an 
explanation of the diagnosis and complaints, whereas the giving of general health 
education and psychosocial counseling is bound up above all with the patient*s 
initiatives. This explains a considerable part of the differences iin education. On the 
o~ne hand this relation is self-evident, he who asks usually gets a reply, on the other 
hand the relationship also proves to be the other way round: giving infairmation 0Riei-1 

piroves to be the reason for the patieint to ask further questions. For instance, an 
explanation of the diagnosis often elicits questions such as: 'How serious is this? What 
causes it? Can it be cured? W~ll it get worse?' and so forth. In conclusion, we may say 
that the ediucation Is closely bound up with the patient's questions and is not one-way 
traffic. It is a characteristic oif the interaction between physical therapist and patient. 

A weak but significant correlation proves to exist between giving education and the 
patient's agle: younger patients get more educatilon than older ones. Physical 
therapists also prowe to give somewhat more information on the diagnosis and the 
complaints to highly educated patients compared with patients with a lower level of 
education. The sole diffeirence between male and female patients is that physical 
therapists more often assess thle complaints of women as psychosocial than the 
complaints of male patiants. Although significant, the connection between education 
and characteristics of the patient is e good deal weaker than the connection between 
education and the questions and initiatives of the patient. 

In what way do physical theralpisfs differ among themselves in the ed~wcatiion 
thatthey $lire, and can these differences be explained by views regarding patient 
educatlon? tCChapfier 5) 

Dif?krlelirm h giving dwcafion 
Between physical therapists great dlifferences exist in their educational activities. These 
differences concern all aspects of patient education but are the greatest w~th regardl 
to the extent to which patients are given psychosocial counseling, with regard to 
general health education end with regard to the extent to which irrstructions are given 
for home exercises. For instance, some physical therapists devote considerable 
attention to discussing the relationship between stress and complaints, whereas orhat 



physical therapists rarely or newer discuss this. Some physical therapists give nearly 
every patient irrsh-uctions for home exercises, while others seldom do so. The same 
applies to th~e attention that is devoted to the perceptions and the ideas of the patient. 
The investigation shows that female physical therapists give som@what more 
p~ych~oslocial counseling than males and that older physical therapists give somewhat. 
more general hearth education than younger ones. However, these differences are 
fairly small ones. 

Diflle~emm in V~IE~WS 

The same differences are encountered in the views of physical therapists about patient 
education.The most str~kbng difference here is the extent to which patients are thought 
to be conscienti~oljls about performing the therapy. Oln average tha physical theralpists 
estimate that 64% of their patients do i~n fact perform the exercises at heme and that 
36% do not. There is great pessimism about continued compliance with the therapy 
in the long term: the physical therapists estimate that only 23% of their patients 
continue to do the prescribed home exercises once the treatment has ended. Some 
physical therapists think that not a single patient perseveres with the exercises in the 
lo~ng term, whereas csth~er physical therapists are of the opinion that 50% of their 
patients carry on exercising in the long term. Interestingly, patients' self reported 
degree of compliance is not statistically significant related to the therapist's pessimistic 
or optimistic view. This deserves further research. 
A second striking difference concerns the psychasocial counseling of the patient: 416% 
of the physical the~rapists regard giving psychosocial counseling as subordinate to the 
ph~ysical therapy treatment, whereas 51% reglard it as an essential1 part of the physical 
therapy treatment. 
Finally, it proves that 57 (68%) of the 84 physical therapists experience problems with 
giving education to patients and 27 (32%) do not. The problems most cornmonlly 
mentioned are 'communication problemshad problems 'with the patient'. Summa- 
rizing, the physical therapists are found to difter mlost in their views on compliance and 
on psychosocial counseling, whilst in addition two thirds have problems with educating 
patients and one third do not. 

&urp/arsatiafl d dimrenclrss 
By and large there is a rather weak relationship between the views of the physical 
therapists on patient edw~cation and the education that they actually give on the tapes. 
Nevertheless, these views expld~n part of the differences. It is natalsly the perceived 
efdects 5f education that are significantly connected with giving education: physical 
therapists who are of the alpinion that the education that they give contributes to effects 
like 'more rapid recovery', better cooperation by the patient', 'reduction of costs in 
health care-etc. devote more attention to patient education than physical therapists 
who dlo not expect such effects. In addition it proves that phys~cal therapists who are 
optimistic about patient compliance devote more attention k~ the home ex~ercises than 
physical therapists who are pessimistic about this. 



A second ~explarratian of the differences is formeld by fadors relating to the wark sening 
of the physical therapists. There is a significant cosrelilctian between the trm~e devoted 
to the patient and the amount af education given. Here we enmuntet the familiar 
chicken and egg problem because we do not know what causes what: doles on@ 
devote more time so as to be able to give more education or does one give mere 
leducatilon because one devotes more time? An interesting fi~ndin~g is thle fact that the 
psychosocial counseling that the p~hysical therapist gives is not connected with the 
llength of tilme. This contrasts with the situation in general practice, where these two 
factors are usually closely connected. Probably this is caused by the fact tthat this 
psychosocial counseling is often given during massage. As a result it is not necessary 
to inlvest much extra time because Wo things are combined. 

There is a significant cann,ection between the quality aspects and work setting factors: 
firstly the relationship between physical thera~pist and patient is found lo be better if the 
phys~ical theIrapist: devates more time do the patient. Secondly, the length ofthe working 
week proves to have an effect: according as one works longer, the ideas and wishes 
of the patients are enquired after relatively less frequently. Perhapsfatigue or pressure 
of time plays a part here. Thirdly, it proves that physical therapists employed in health 
centres spend more time working methodically and ask about the ideas an~d wishes 
of the patients maire than the other physical therapists. 
Summarizing, it may be cancluded that the differences between physical therapists in 
the quantity and quality of the education can be explained in part by the effects 
expected from it and by factors relati~ng to the wark setting. 

What Is the extent of non-compliance in physical therapy and which factors are 
connected with non-compliance? (Chapter 6). 

CornpEiance with home mercises 
Iln the patient survey 22% of the patients state that they barely perform the prescribed 
exercises, ~f at all, whereas 35% of the patients say that they exercise 'very regularly'. 
The remaining 41% of the patients are in between antd say that they do the exercises 
'fairly regularly'. This group lmay be regarded as pa~rtly compliant. Gompriance with 
home exercises is therefore not a matter of all or nothing but has different levels. It may 
be concluded that - just as in med~ical practice - non-compliance is a problem in 
physical therapy practice. It must be remarked that 'shod-term compliance' ns involvled 
here, i.e. compliance during the period that the patient is receiving treatment. 

Diflere,nces betvveen patienfs 
The analyses show that there is no difference in compliance between men and women. 
There IS, however, a connection with the age and educational level of the patient.. 
Firstly, it emerges that older patients exercise more often than younger patients. A 
second Finding is that patients of a higher educatio~nal level alre lless conscientio~ns 
about adhering to the therapy than patients of a lower educational level: above ali 
highly educated women younger than 45 years state that they exercise less than 



w m e n  of a low educational level In the same age group. Summarizing, non-cornpli- 
ance! occurs more often among younger and highly educated patients. 

Q ~ W M G ~ S  iWwm compIdnts 
The type of complaint proves not to toe connected with compliance or non-compliance: 
there is for instance no significant difference between patients with back complaints 
and patients with neck/shoulder complaints. 
Conversely, the characteristics of the complaints ere xlignificantly connected wbth 
co~mpliance: according as patients experience more nluisa~nce and hi~ndrance from the 
complaints, they adhere to the therapy more faithfully. This connecti~n - which was 
found quite often - is understandable bemuse overcoming the hindrance can have a 
motivating effect. The opposite holds for the chronicity of the carnpiainhs. The resuks 
show that patients with chronic complaints, that is to say patients who think that their 
complaints will never go away exercise less frequently thlan patients who think that their 
camplaints will disappear. 
This result is aYso found in the compliance literature. In conclusion, it is not the 
complaints in themselves that are connected with compliance but the nuisance and 
the chronicity of the complaints. 

ExpISanaUons for nora-compJiance 
Three factors form the princilpal explanation for non-compliance: rhle barriers thlat 
patients experience, the absence of posltive feedback, and the feeE~ng of 'halpless- 
ness'. With these three factors 86% of the cases are correctly predicted in a discrimi- 
nlant analysis. 
By far the most important factor is formed by the 'balrriers' th~at patients experien~ce, 
that is to say the prolbllems that patients encounter in their atLempts to follow the 
physical therapist's instructions. The barrliers or problems that patients menition most 
frequently are: lack of time, the fact that the exercises do not fit into the daily routines, 
the fact that exercising causes pain, thle fact that patients forget to exercise, and lack 
of mati~ationfo exercise. In fact one can distinguish tkyro dimensions in tlhese problems: 
an the one hand there are motivatiarral problems and on the other there are situation%l 
problems, thet is to say the circumstances farm an obstacle in the way ef regularly 
doing exercises. 

A secand explanation for non-compliance! is the absence of positive feedback. The 
appreciation that the physical therapist shows for the efforts that the patient makes is 
positively connected wit~h compliance: patients who say that the physical therapist is 
satisfied with the exercises that they do at hame are more compliant than patisnts who 
state that they do nat know whether the physical therapist appreciates their efforts or 
state that the! plhysicaY therapist i~s not satisfied. This is in conformity with the general 
compliance literature, in which the givilng of positive feedback is usually signifucanfly 
connected with compliance. 
Finally, as a third factor it emerges that patitents exercise less if they are of the opinion 
that exercise will not help. This relation is self-evident. The question is only whether one 



Mnks that exercise will not help or whether one has personally experienced that 
exercise does not help. 
Summarizing, the barriers that patkmts experience prove to be the principal caused 
non-camplianc~~ while in ad~ditiosll positive feedback and %elplessness' play a part. 

Caraclarslona and reciommsrudatiorns 

iConclu8lora8 and ~i~0r~nr531br)d@~cp~3!8 with m~arid tBi the pracHw d pfimt MucatEon h 
pW5SW txlwapy 

The inwestigatian has clearly demonstrated that patient education is an iessen~tial p8fl 
of every physical therapy treatment. In the majority of the sessions attention is devoted 
to in~forrnaliion on the complaints, the instructions for home exercises and to curative 
and/or preventive advice. The interadion between giving education and the patien~t's 
qwestionls and initiatives implies thatthe communication between physical therapist and 
patient is of the greatest im~porta~nce. 

Two aducatianal activities are d less frequent occurrence: general health edlucation 
and psychosocial counseling. 
General health edu~cation is often provided OM the patient's initiative. We derive from 
this that patients appreciate such infarmation. In fact physical therapists have a good 
opportunity for expanding their prewntive tasks in this way. It moreovar seiems 
importa~nt "a develop standards or guidelines for general health education in physical 
therapy, the more so as patients also ask questions that fall outside the expertise of 
the physical therapist. Such standlardls can further define physical therapy tasks in the 
Weld of health education. 

On the strength of the results we conclude that there is a lack of clarity about the tasks 
regardi~n~g the psychosocial counseling of patients. Half 0% the physical therapists 
consider tlhis an essential part of the physical therapy treatment, while the other half 
are of th~e opinion that it is s subordinate aslpect of the treatment. In practice, too, there 
are differences: although psyehosocial counseling is given more often according as 
the physical therapist considers the comlplaints of the patient more psychosoicial in1 
nature, it also proves that in the case of half of the patients with psychasociaU 
complaints no discussion about the psychosocial aspects takes place. On the bas11s 
of these findlings it seems important to define in more concrete terms the indications 
far psychosacial cou~7sie;ling and the tasks in this field. 

The investigation demonstrates that in physical therapy little use is made as yet of 
general prilnciples of education theory. This offers the possibility of raising the qu~ality 
of the education, assumi~ng that physical therapists sh~are some responsibility in patient 
comlpliance by prescribing feasilble regimens and by facilitating patient compliance. On 
the strength af the res~ults it seems important to give priority to the foll~owing three 
matters: wolrking by means of an educatimal plan, solving compliance problems and 
applying 'compliance-raising strategies'. We shall explain them in succession. 



Firstly, it seems important that physical therap~sts make an educational plan parallel 
to and integrated into the treatment plan, so that the education can be spread out 
un,"lorrnly over the treatment. The investigation shows that the informatian decr~ases 
according as the patient undergoes treatment longer and that in the second phese af 
the treatment less attention is devoted to the home exercises. This offers the possibility 
- after the exercises have been learnt in the first phase of the treatment - of direding 
attention in the second phese explicitly towards patient compliance. Both aspects can 
be included in the educational plan. In addition, it is self-evident to construct the plan 
in accordance with the logical order of the instructions and advice in physical therapy: 
pa'bliative, curative and preventive measulres. Such a systematic and rational planning 
d the education makes it easier to devote attention to all education aspects, makes 
it possible to spread the information uniformly over all  session,^ so that the whole 
treatment period is utilized optimally, and facilitates evaluation of the education. 

Secondly, the most important explanation of non-compliance is formed by the barriers 
and problems that patients experience. Prevention and solution of these problems 
seems of the greatest importance. Two matters deserve attentian here. Firstly, one can 
try to obviate such problems by applying the tailoring principle. This means that the 
exercises and advice are adalpted to the specific situation of the patient or filted into 
his or her daily routines. It means that together with the patient it is examined wlhat 
possibilities he or she has of exercising and that the exercise program is adjusted as 
welll as possible to thlis situation. Next, efforts can be made to link the exercises as 
much as possible to othe~r routines that are also performed daily so that the patient is 
reminded of these exercises. For instance, doing pelvic floor exercises in the bus to 
work or every time the telephone rings, neck/shoulder exercises after showering or 
while! listening to favorite music etc. This tailoring principle can obviate the prescribing 
af measures that are not feasible in the patient's situation and facilitates habit-formi~ng. 
In addition, it will have to be regulalrly discussed with the patient what other problems 
he or she Euncoulnters. Careful questioning is necessary here because the problems 
differ con~siderabry per patilent. Alternatives or solutions can then be sought tagether 
with the patient. In fad  this means that the instructions ere always viewed from the 
patient's situatian. 
Summarizing, it seems important to adapt the instructions to the specific situation of 
the patient and together with the patient to seek alternatives or solut~ons for compli- 
ance problems. 

Thirdly, the investigation shows that positive feedback is significantly bound up with 
compliance. Physical thlerapists can utilize this to stimulate! the patients ta apply the 
therapy fai,thfully. For instance, every improvement can 'be made manifest or empha- 
sized and appreciation shown for the efforts that 'the patient makes. This requires a 
positive attitude on the part of the physical tlherapisl; it m~eans that one loolks above all 
at what has proved successful and does not concentrate 'too much on what hlas not 
(yet) succeeded. 



The %d that positive feedback and tajlorlng, broadly speakin~g, increase lcompliamce 
with therapy is theoretically explicable (Chapter 7). On fact the Wo most important 
principles from learning theories are then used, namely th~e finding d 'cues and 
reminders' that recall the behawior and 'reinf~rce~ments' to stimulate the behavior. This 
approach proves by and large effective in the short term, during the period that the 
patient is undergoing treatment. 
Compliance! with therapy in the long term, after the treatment has ended, is in general 
much more difficult to bring about, research shows. Leventhalk self-regullation thearyr 
offers starting-points for stimulation of compliance with theralpy in the long term. It 
seems impartant 'to examine how this theory could be used in physical therapy. $In 
initial impetus may be found in Chapter 7. 

The use of strategies to enco~urage patients to comply has consequenws for the 
traditional structure of physical therapy traatmet-I!, iln which patients are generally seen 
twice a week. Since supervision plays siuc,h an important part in compliance, it may be 
usefull to spread the sessions out over a longer period. Patients then have more 
opportunity to experiment with the advice th~at tll-rey are given, as a result of which the 
problems also become more apparent, It may also be necessary to introduce follow- 
up contacts to support the patient or to add a number af sessions particularly aimed 
at prevention. Summarizing, it seems important that physical therapists examin~e the 
situations in which it is advisable to spread the treatment oult over a longer period so 
as in that way to stimulate compliance of patients with the therapy. 

In conclusion, it goes without saying that compliance by patients can contribute to the 
effects of physical therapy treatment. On the basis of this it is important to integrate the 
above-mentioned principles d education theory into the trainiInlg. The psychology and 
communication subjects offer an opportunity for that, but explicit traini~ng in these skills 
in the practical lessons inc~reases the possibility of their actually being used in practice. 
From that paint of view it may be relevant that the practical and trainee teach~ers master 
these skills, because they serve as '~models' for the future physical therapists. 
In additio~n, it seems impartant to integrate education principles into the regular 
refresher and continuation courses for physical tlae~rapists. This seems more effective 
than devising spec~al education courses, filrstly because education is inextricably 
bound up with treatment and secondlly beca~use it has been found that physical 
therapists currently have l~~ttle interest in specific courses in patient education. Finally, 
i~n peer review, notes can be compared on a basis of practical experience on the 
strategies used to stimulate compliance with therapy and above all the solutions that 
have been fawnd far the patient's problems. This series of measures can make a major 
contribution to the quality of patient education in physical therapy. 

GancSusrions and rmammeno"aHons with regard b #xxw'eG& or scientific aspects 
On the basis of theoretical and practical considerations is important further ta analyze 
and define the various ki~nds of complliance with therapy. The usual distinction between 
short- and long-term compliance - defined only as period of time - makes no allowance 



for an essential element in compliance, namely the presence or absence of super- 
vision. This leads to confusion, because for instance a ~ompliance period ef three 
months while intervention is still going on differs essentially from an identical period 
aftslr intervention has ended. This confusion may have contributed to the often 
eontradiaory results in colmpliancz-e research. It therefore se~ms  important to make a 
distinction in physical therapy between 'supervised short-term compliance"Iduring the 
treatment period) and 'unsuperuised long-term cornpliance~upon completion of the 
treatment). This distinction contributes to the comparabil'i'tyr of research data and 
moreover has theoretical and practical consequences for patient educalian in physical 
'therapy. 

In the case of short-term compliance during treatment the physical therapist can use 
the principles of learning theory to stimulate adherence to the therapy by patients. 
Finding cues or reminders that recall the behavior and ensuring positive feedback are 
essential in this. This influence of the physical therapist is absent in long-term 
compliance, after conclusion of the treatment. For that reason Leventhal's self- 
regulation seems more suitable for attaining long-tlerm compliance. The theory 
assumes that the way in wh~ch people manage their complaints is determinled by their 
perceptions of the complaints, by their behavioral possibilities and by the way in which 
they assess the results of the behavior. The health care professional can take 
advantage of these three aspects by subscribing as much as possible to the pati@ntus 
perceptions, by expanding the patient's behavioral possibilities and by leachi~ng the 
patientto assess the results of the behavior in an ad,equate manner. It seems irnporta~nt 
to try out the poss~ble applications of this model in physical therapy in an experirn~ental 
way. 

Following on the above distinction is the difference between compliance with curative 
measures and compliance with preventive measures. Besides the difference in 
supervision, curative measures have a ~ ~ m b @ r  of characteristics that are absent from 
preventive measures. Curative measlures are aimed at recovery Iln the shortest plosslible 
time, and thus offers physical therapist a~nd patient the poss~bilblty of evaluating whether 
the aim hlas been achieved (absence of symptoms). The symptoms often function as 
cues that recall exercises or advice, and in addition the expected reccrwery, can be a 
strong motivation for compliance. These factors are absent from preventive rn~easuries. 
Often the latter must be permanently k ~ p t  up, and It is dlffio=wllt to evaluate whether the 
aim has been achieved: symptoms may return d,espite preventive measwres, and it is 
difficult to establish whether the failure of symptoms t~a recur has in fact bean caused 
by the preventive measures. In additian, prevention lacks the motjwatlng factor of 
recovery and there are no symptoms that recall the behavior. These Factors make 
adherence to therapy with preventive measures difficu~lt. 
I,n conclusion, we may say that analyzilng the different kin~ds of compliance can 
contribute to a better understandb~ng of the differences in compliance and mailreover 
give an idea of the theoretical and practical consequences that follow from the 
difFerences. 



Furlher rwlearc;fr 

In our opinion three reslearch themes deselwe priority in further research; 1) research 
into the effeds of strategies strimulating compliiance with therapy, 2) the development 
d instruments far measuring compliance, 3) further analysis of the significance of 
problems with compliance. We shall briefly explain these themes. 

Firstly, research lint0 the affeds loif measures that may facilitate or encourage 
compliance with therapy by patients is af great relevance ta the practice of physical 
therapy. It is important to investligate not only whether certain strat~egies have an effect 
bur also which stratrvgies are effective with different kinds of compliance. For instance 
with compliance during as against after treatmen~t, compliance with curative as against 
preventive m~easwres, cornplianc~ with home exercises as against various kinds of 
advice etc. Such research is theo~retically relevant and cam contribute to the effect lot 
physical therapy. 

Secondly, research into the effects of the edulcation requires the development of 
r~eliable measuring i,nst.rruments to establish the compliance with therapy by patients. 
In the present investigation a rather broad indication has been used for ciamplia~nce. 
Howewer, if it is diesired to compare effects of different strategies, there is a need for 
more detailed meas~urement that gives an idea of the various levels in compliance with 
therapy. This is not simple, above all with regard to the advice that patients are given. 
Firstly, advice is given spread out over the whole treatment periad and secondly it is 
of a diverse nature (palliative, cwlrative, preuentliwe). In addition, allowance must be 
made for the fact that 'acting in the spirit d the advice' may be just as imlportant as 
'literally following thle advice'. Although this complexity makes it difficult to measurle 
compliance, it can reveal which compliance enhancing strategies are effectlive in 
physical therapy. 
Moreover, assessing patient compliance can enhance the knowledge about exercise 
therapy as such. Research on the effects of exercise therapy has found contradictory 
results: solme studies show positive effects, whereas other studies show no effect. It 
is as yet unclear if  this lack of effect is caused by patient" noon-compl~~ance with the 
exercises or that some forms of exercise tlherapy are more effective tha,n other ones. 
Therefore, it is important to assess patient compliance uniformly in future research to 
make research findings comparable and to enhance the knowledge about exercise 
thera,py. 

Thirdly, further investigation is necessary into the barriers and plroblems that patients 
experience. -They dorm the principal explanation of non-compliance, and th~is makes it 
limporta~nt to gain mare insight into the way in which these barriers and problems 
hamper compliance. Apart from its practical importance to the practice of physical 
therapy, this research is theoretically relevant because 'barriers' play a part in many 
theories. Our investigation shows that the broad concept "barriers' can assume 
different forms and rneaning~s. Firstly, there are great differelnces in the kind of barriers 
that patients encounter: there are motivational barriers and situatian-bound ba~rriers 



(the circumstances make it impassible! to follow the advice). In addition there is the 
problem of the behavioral change itsetf, that is to say the difficwlQ iin throwing off a 
habit or lchangi~ng a life style. Secondly, there is the difference between 'perceived 
barriershnd "ctwally encountered barriers: is compliance affected above all by the 
patient" ideas or by hlis concrete experience, and what does this mean for the way in 
which compliance can be influenced? Summarizing, we mlay conclude that it is 
practically and theoretically relevant to gain more insight into the problems that patients 
sxperielnce in their attempts to follow the prescribed instructions. 





Samenvatting 

Inleiding 

De wijze waarop eerstelijns fysiotherapeuten pai'tiGntenvoarlichting geven is onderwerp 
wan dit driejarig onderzoek dat door het Praeventiefonds gesubsidieerd is. 
De relevantie van patiëntenuoorlichting in de fysiotherapie is drieledig. Ten eerste 
streven fysiotherapeuten ernaar de preventieve aspecten van de behandeling verder 
te ontucikketen en preventieve taken uit te breidlen. Woorlichting is daarbij een belangrijk 
i~strwrn~ent. Ten tweede, speelt het universele probleem van nonl-compliance (het niet 
opvolgeln van voorschriften)ooak in de fysiotherapie een rol. Een goede wijze wan 
voorlichten kan dit probleem voor een deel oplossen. Ten derde blijkt dat fysiothera- 
peuten problemeln ervaren bij het voorlichteln van patiënten, onder andere omdat 
~doorlichti~gsvaardighed~en nog nauwelijks expliciet in de oplleiding gelberd worden. 
In dit ondermek is de huidige situatie in kaart gebracht met als doel mogelijkheden 
op te sporen om de kwaliteit van de voorlichting in de fysiotherapie te verbeteren. 

Onderzoeksvragen 

Het onderzoek iis verricht aan de hand van de volgende vragen: 
1 Wat is dl@ aard, de omvang en de! kwalilteit van patiBn'ie~nvoorlichting in de 

fysiotherapie? 
2 Wang14 de gegeven voorlichting samle!n met: de aard van de klachten, de kenmorken 

van de patieint en het type! behandeling? 
3 Op welke wijze verschillen fysiotherapeuten onderling in de voorlichting die zij 

gewen en kunnen deze versch~llen verklaard worden door opvattingen "En aanzien 
van patiëntenvoorlichting2 

4 Wat is de omvang van non-cornpliancs in de fysiotherapie en welke factoren 
hangen samen met non-compllance? 

De resultaten zijn beschreven in hoafdstwk 4 tot en met 6. Daalrnaast is op theors- 
tische gronden geanalyseerd welke consequenties verschilkende vormlen wan 
compliance hebben voor de voorlichting in de fysiotherapie (hoofdstuk 75. De 
benodigde meetinstrumenten zijn in een waoronderroek ontwikkel~d (hoofdstuk 2 en 
3). Terwille van de overzichtelijkheid laten we het vooronderzoek in deze sarnenwat- 
tlng biuiten besclhouwing. 



MaPeriad 
Het onderzoek is verricht aan de hlmd van geluidsopnarnen van fysiotherapie- 
behandelingen. Er is gekozen voor geluidsopnamen [in plaats van video) om ds  
privacy van pabilënten zoveel mogelijk te beschermen. Daarnaast hebben patiënten 
en fysiotherapeuhen vragenlijsten en regi~tratieformu~eren~ ingevuld (zie bijlagen 1 t l m  
4). Concreet bestaat het materiaal wan de studie uit: 
1931 registratiaformulieren ingevuld door 84 fysiotherapeuten 
1837 geluidsopnamen van fysiotherapie behandelingen 
1681 enquetes ingevuld door patiënten 
222 enquhtes ingevuld door fysiotherapeuten 

Sieekpr'oef en respondenten 
Wil: de Fysiotherapeuten Registratie vain het Mivel welrd een representatieve steekproef 
van 3100 fysiotherapeuten getrokken met als criterium dat men minimaal 3 dagen per 
week werkzaam was. De fysiotherapeuten werd gevraagd gelwid~sopnamen van 
behandelingen te maken en van elke behandeling een regi~tratiefoomwlier in te vullen. 
Daarnaast werden rij verzoch"tenmalig een enqugte iln te vullen over hun opvattingen 
ten aanzien van patientenvoorlichting. 

De enqu~êts werd geretourneerd door 222 fysiotherapeuten (respons 74%). De 
geluidsopnamen werden gemaakt door 84 fysiotiherapeutan (respons 28%). Een non- 
respons analyse (;bljllage 5) taande mee verschille~n tussen respondenten en non- 
respondenteln: 37% wan de mannelijke fysiotherapeuten participeerde (i63 van de 170) 
tegenover 16% van de vrouwelijke fysiothe~rapeuten (21 van de 1330 De oorzaak 
hiervan is onbekend. Tien tweede, de respondenten ervaartden meer problemen bij het 
geven van volorlichting (68%) dan de non-respondente~n (42%). Wellicht was dat een 
van de redenen om aan het onderzoelk mee te doen. Wij achten echter geen gronden 
aanwezig voor een al te grolie selectiviteit wan de resultaten, omdat mannelijke en 
vrouwelijke fysiothtsrapeuteni slechts weinig iurelrschillen iln het geven van voorlichting 
@n omdat de relatie tussen het geven van voorlichting en het ervaren van problemen 
zwak is (hoofdstuk 5). 

De patilanten werden a-select gekozen door de fysiotherapeut: de fysiotherapeut werd 
verzocht: de eerste 25 patignten d~ie hij of rij in een bepaalde week zag in het: onder- 
zoek te betrekken. De fysiotherapeuten vulden van 1931 patiënten een registratie- 
formulier in en vroegen toestemming voor het maken wan de geluidsopname; 1837 
patignten gaven toestemming voor de opname (respons 95%). Als de patiënt geen 
toestemming gaf, werd geen opn~ame gemaakt. Het gemiddelde aantal opnamen per 
fysiotherapeut is 22. De fysiotherapeut bediende zelf de recorder, er was geen 
olnde~rzoeker aanwezig. 

De patiënten ontvinge~n na afloop wan de zitting een enqubte van de fysiotherapeut 



met het verzoek deze direct thuis In te vru~l~len. De patienten zonden de enquete 
rechtstreeks terug naar het Mivel en wisten dat de Qsiotheroperst de gegevens niet 
zou zien. Van de 1837 patiënten retowrneeaden 1681 patilenten de enqwelte (respons 
920h). 
Die gegevens van de enqugte konden  orden vergeleken met die van de gleluidsband 
doar het toekennen van een codenurnmer. 

P r m u s i e  
Dle geluidsbcmden werden beaordeeld door drie getrainde observatoren een 
fysiotherapeute, een gszandheidskundige en een psychologe; de banden waren op 
toevalsbasis over hen verdeeld,. De beiaordeiing geschiedde aan de hand van een 
checklist met een betrouwbaarheid uitgedrukt in Crarner's V wan .71 tot .90 (hoofdstuk 
2). De checklist hewat drie onderdelen: de aard wan de voorlichting, de holeveelheid 
voorlichting en de kwaliteit van de voorlichting. 

Resultaten 

Wat is de aard, de omvang en de kwaliteit van pat'liiëntenvaoaYiichtIng in de 
fysiotherapie? (hoafdstuk 4) 

&a' en omwang van de vmrllchting 
Uit de resultaten blijkt dat in 957% van de 1837 íysiotherapie-zittingen voorlichting aan 
de patiënt wordt glegeven. Dit betekent dat het geven van voorlichting een wezenlijk 
onderdeel is van elke fysiotherapie behandeling en daar onlosmakelijk mee verbonden 
US. 

De meeste voorlichtirig betreft informatie auer de diagnose en klachten: in 80% van 
de zittingen geven de fysiotherapeuten uitleg over de diagnose, de betekenis van de 
symptomen, de oorzaak of de prognose van de klachten. 
In 69% van de zittingen krijgen patiënten adviezen over het omgaan mlet de klachten, 
bijvoorbeeld rust nemen, da houding corrigeren, anders gaan tillen, betere schoenen 
dragen, etc. Deze adviezen hebben een curatief doeli maar zijn vaak tegelijksrtijd 
gericht op secundaire preventie (het voorkbmen dat de klachten opnieuw optreden). 
In 64% wan alle zittingen geven de Qsiotherapeutien iirstruetlec over hwiswarkoefe- 
ningen: deze instructies betreffen het aanleren van de oefeningen, uitleg over de wijze 
en d~e frequentie van oefenen en het motiveren van de patiënt om de oefanliflgen thuis 
te doen. 

Twee vooirlichti~n~gstherna~s komen minder vaak voor: algemene gezondheidswoor- 
lichting eln -0p~oeding en psychosocialie! begeleiding. In 23% van de zittingen wordt 
algemene gesondheidsvoorlichting en -opvoeding gegeven. Dit betreft voorlichting 
over het belang van bewegen of sport, het verrnqden van overgewicht of de risico's 
van roken. Deze voorlichting is gericht op leen glezonde leefstijl en daarmee op primaire 
preventie. 
Eveneens un 23% wan de zittingen geven fysiotherapeuten de patiënt psychosociale 



begeleidingi. Uk behelst zowel ilnsicht gewen in de relatie tussen pratallemen af stress 
en lichamelijke klachten als de patilent helpen bij de verwerking van handicaps of steun 
en troost bieden bij pijn. 
Concluderend kunnen we stellen dat in de meerderheid van dlie zittingen i~nforrnatie, 
instructies en adviezen worden gegeven tewijl algemene! gszcandheidsvchorlichtingi en - 
opvoeding en gsychos~aciale begeleiding minder drequ~ent voorkomen. 

Kwditei&apfen 
In hek onderzoek zijn drie kwaliteltsaspeden beoordeeld: 1) Methodisch Werken, 2) 
aansluiten bij de ideeen en wensen van de patient en, 3) de relatie tussen fysio- 
therapeut en patiie-nt. Twee bevindin~gen zijn interessant. Ten eerste blijkt het Metho- 
disch Werken en de qsiatherapeut-patient relatie significant samen te hangen me0 de 
hoeveel~heid voorlichtiing die! gegeven wordt. Dit betekent dat fysiotherapeuten die in 
zijn alge~meenheidveel vaarlichting geven ookveel aanNdacht besteden aan Methadisch 
Werken en aan de relatie met de patignt. Deze samenhang komt niet bij elke individuele 
patiënt tot uiting maar is meier eten algemeen kenmerk van de werkwijze van de 
fysiotherapeut. Bijvoorbeeld de correlatie tussen het Methodisch Werken en de 
haeveelheid woorllichting die gegeven wordt is op het niveau van de fysiotherapeut .7S 
maar op het niveau wan de patiënt .4Q. Concluderend wordt de samenhang tussen de 
kwaliteit en dle kwantiteit van de voarlichting beter zichtbaar op Ssiatherapeut-niveau 
dan ap patignt-niveawi. 
Een tweede resull'taat is de bevinding dat fysiotherapeuten zelden expliciet naar de 
ideeen en wensen wan de patien~t vragen: in 81% van de zittingen werd niet explilciet 
gevraagd wat de patilent zelf van de klachten dacht, wat hij of zij zelf al geprobeerd 
had of wat men van de behandeling verwachtte. Soms gaf dit aanleiding tot mlisver- 
standen of irritaties, bijvoorbeeld omdat de fysiotherapeut maatregelen adviseerde d~ie 
patiënt a! geprobeerd had maar die niet hadden geholpen. Geconcludeerd kan worden 
dat hier mogelijkheden voor verbetering liggen. Uit de literatuur blijkt immers dat 
voorlichting meer effect heeft als dezle aansluit bij de percepties en ideeën van de 
patient. 

Wangt de gegeven voorlichting samen met: het soo~rt behandeling, de fase van1 
de behainideltng, het type klacht of de kenmerken van de patiQnt? (lhioofdcCuk 4) 

Smrt ibehande[ing 
Het soort behandeling dat de Fyrsio.therapeut: toepast kan globaal ingedeeld worden 
in massage, oelen~theraple en fysiatechniek en die diverse combinaties die daarbij 
mogelijk zijn. Uit de resultaten blijkt dak de wolorlichting die gegeven wordt significant 
samenhangt mek het soort behandeling dat de dyciotherapewt toepast. Ten eerste - 
en voor de hand liggend - blijkt dat tijdens oefentherapie vooral de instructies voor 
huiswerk- oefeningen worden gegeven. Ten tweede blijkt dat tijdens massage 
significant meer psych~social~e begeleiding wan de piatiiënt plaatsvindt vergeleken met 
oefentherapie en fysiot~echn~iek. De ii,eie'therapeuten blijken de massagetijd - en 
vermoedelijk ook het intieme contact met de patient - te benutten om psychosociale 



gespsekklen te voeren. Dergelijke gesprekken hebhen vaak betrekking op stress of 
stressvolle gebeurten~ssen In het leven vain de patiënt en op de wijze waarop deze met 
de klachten samenhangen. Ook gewen de fysiotherapeuten regelmatig begeleiding en 
steun bij de belemmeringen of handicaps die de patient ten gevolge van de klachten 
ondervindt. 
Crpvallemd is dat ook kwaliteitsaspecten met het soort behandeling samenhangen, 
met name met oefentherapie: bij oefentherapiawordtvaker een methodische werkwijze 
gevolgd en wordt de relatie tussen fysiatherapieut en patient als beter beoordeeld 
vergeleken met be'handlslingen waarin massage of Qsiotechniek worden toegepast. 
Misschien leidt de actieve samenwerking tussen patient en fysiotheralpie bij oefen- 
therapie tot een betere relatie. Concluderend hangt de voorlichting samen met het 
soort behandeling dat de bjciotherapeut toepast. 

Fase wan de behmder"ing 
De voorlichting hangteeeneens samen met de fase van de behandeling. Uit de 
resultaten blijkt dat de meeste voorlichti~ng in de eerste twee zittingen mei de patilent 
wordt gegeven: in de eerste zitting is dat vooral uitleg over de diagnose en de 
klachten, in de tweede zitting zijn dat vooral instructies voor huiswerkoefeningenr. Het 
blijkt dat steeds minder voorlichting gegeven wordt naarmate de patiënt langer in 
behandeling is; met mame wordt relatief wemig informatie over de huiswerkoefeningen 
gegeven in de Weede helftvan de behandeling (zie ook hoofdstuk 3). Een uitzondering 
vormt de psychosociale begeleiding van de p;atiGln,t: n~aacrnate de patikint langer in 
behandeling is vin~den naar verhouding wat meer gesprekken over psychosociaile 
aspecten plaats. 
De kwaliteitsaspecten hangen eveneens samen miet dIe fase van de behandeling. 
Methodisch Werken komt vaker voor in de eerste zitking met de patr61nt vergeleken 
met de overige zittingen. Ook vragen fysiotherapeuten relatief wat vaker naar de 
ideeën en wensen van de patiënt in de eerste zitting. 
Gorucluderend kunnen we stellen dat de voorlichting niet gelijkmatig over de behande- 
l1îrug gespreid ic maar voora~l plaatsvindt in de eerste fase van de behandeling. 

Aard en SEenrnerken wan de klachten 
Uit de resultaten blijkt dat de hoeveelheid woarlichting die fysiotherapeuten geven niet 
dluidelijk samenhangt met het type klacht van de patient. Patiiinten met rwiglklachten 
krijgen bijvoorbeeld evenveel voorlichting als patilienten met nekfs~houderklachlen af 
met traumata. Daarentegen hangt de voorlichting wel significant samen met de 
kenmerken van de klachten. Paituiinteln met recidiverende klachten, die al eerder voor 
dezelfde klachten fysiiothexapeutisch behandelid zijn, krijgen naar verhouding minder 
voorlichting. Ook het psychosocia!e karakter van d18 klachten speelt een ral: als d~e 
fjfsiotherapeui: de klachten meer psychosaciaail van aard acht wordt beduidend vaker 
psychasociale begeleiding gegeven. Opvallend is echter dat bil de helft van de 
patiënten met psychosociale klachten geen psychclsociale begeleiding plaatsvindt. Tot 
slot blijkt dat psychosocAaille begeleiding relatief wat vaker plaatsvindt bij palrdnten met 
chronische klachten. 



Sarnen~aHen~d hangt de hoeveelheid v~arllichting wel samen met de kenmlerken van 
de klacht, maar niet m& de klacht ap zich. We merken op dat de concrete inhoud 
van de voorlichting in dit onderzoek niet gemeten is. Het ligt voor de hanld dat de 
inhoud van die voorlichting wel per klacht verschilt. 

&nrnwken wm d@ p t G n  t 
De belangrijkste bevinding is dat die wraorliehlting die r(ci&herapeiuten geven sterk 
samenhangt riet de vragen en de initiatieven wan de paitilen~t Qnitiatieven zijn gedefi- 
nieerd als het aansnijden van een nieuw ondewerp)~. Da correlaties tussen de vragen 
en initbatisven van de patieint en de hoeveelheid wmrlichlting die gegeven wordt vari8ren 
van .23 tot .57. Het aantal vragen dat de patiient stelt hangt vooral samen met het 
gewen van uitleg over da diagnose en klaclhten, tewijl het geven van algemenie 
gezondheidsvrroorlichthg en psychosociale biegleleiding vooral samenhangt met de 
initiatieven ven de patiënt. Een aanzienlijk deel van de verschi~llen in voorlichting wordt 
hiermee verklaard. En~eazijds ligt dezle relatie voor de hand, wie vraagt krijgt doorgaans 
an~tvuloord, anderzijds blijkt de rdatiie ook anIdersom te ligge~n: het gewen van voar- 
lichting blijkt vaak voor de patien12 de aanleiding te zijn om verdere vrage~n te! stellen. 
Bijvoorbeeld uitleg over de diagnose lokt vaak vragen uit als: ""He ernstig is dit? Waar 
kolmt hlet door? Kan hel genezen? W ~ d t  het erger?" enzavoorts. Con~clude~rlend 
kunnen we stellen dat de voorlichting sterk sarnenha~n~gt met de vragen van de paitignt, 
vragen die mede! uitgelokt wo~rden door de voorlichting die de fysiothera~pelut geeft. 
Voorlichting is dus geen eenrichtingsverkeer, het is een kenmerk van de interactie 
tussen íysiotherapeu~t en patilent. 

Er blijkt een zwakke maar significante correlatie te bestaan tussen het geven van 
voorlichting en de leeftijd van de patiGnt: jongere patiënten krijgen meer vooirli~htin~g 
dan oudere patiën~ten. Ook blijken fysiotherapeuten wat meer informatie over de 
diagnose en de klachten te gewen aan hoog opgeleide patiienten vergeleken met laag 
opgeleide patiënten. Het enige verschil tussen mannelijke en vroiuwelijke patiënten is 
da~siotherapauten d@ klachten van vrouwen vaker als psychos~claal beoordelen dan 
de klac~htan van mannelijke patiënten. Hoewel significant, is het verband tussen, 
voorlichting an kenmerken van dIe patiënt veel zwakker dan het verband tussen 
voorlichting en de vragen en initiatieven van de patieInt. 

Op welke wijze verschillen fysiotherapeuten onderliing in de voorlichting diie! zij 
geven en kunnen deze verschillen verklaard warden door opvattingen Een 
aan~zlen van patlëntenwoioalichting? (hoofdstuk 5) 

V8mchiIIen in het gewen van vmrIJchIing 
Tussen fysiotherapeuten onde~rling bestaan girote verschillen in het geven wan 
voorlichting. Daze verschillen betreffeln alle aspecten van patiëntenvoorlichting maar 
zijn het grootst te~n aanzien van de mate waarin men patiënten psychosociale 
begleleiding geeft, ten aanzien wan algemene gezondheidcvaorlichting en -opvoeding 
en ten aan~zien van de mate waarin men hwiswerkinstrudisc geeft. Bijwoorbeeld, 



sommigs fysiotherapeuten besteden weel aandacht aan het 'bespreken van de relatie 
tussen stress en klachten, terwijl andere Ssioliherapeuten dit +erden eF naorit ter sprake 
brengeln. Sommige fysiotherapeuten geven aan bijna elke patigint. huiswerkroefenirigen 
mee, terwijl andere fysiotherapeuten dat slecl-its rnlden doen. Hetzelfde geldt voor de 
aandacht die men besteedt aan de percepties en de ideegn van de patiënt. Uit hel 
onderzoek blijkt dat vrouwelijke fysiotherapeuten wat meer psychosaciale begeleiding 
geven dan mannelijke fysiotherapeuten en dat oudere fysiotherapeuten wat meer 
algemene gezondheidsvooirlichting gevan vergeleken met jongere fysiotherapeuten. 
Deze verschillen zijn echter vrij gering. 

VlemchiBen in 0pva~y31gen 
Dezelfde verschillen treft men aan in de opvattingen va~n fysiotherapeuten over 
patiëntenvoorlichting. Het meest opvallende verschil is hier de mate waarin men denkt 
dat patiënten therapietrouw zijn. Gemiddeld schatten de fysiotherapeuten dat 64%van 
hun patiënten de opgegeven huiswerkoefeningen ook inderdaad thuis doet en dat 36% 
dat niet doet. Over 'therapietrouw op de lange termijn is men zeer pessimistisch: de 
fysiotherapeuten schatten dat slechts 23% van hun patiiëntsn de opgegeven huiswerk- 
oefeningen blijft doen als de behandeling afgelopen is. Sommige fysiotherapeuten 
denken dat geen enkele patiënt het volh~udt om op de lange tsrrni~jrt te blijven oefenen, 
terwijl andere fysiotherapeuten van mening zijn dat 50%van hun patiënten op de lange 
termijn blijft oefenen. Interessant is dat dei cornpliance die patigriten zelf rapporteren 
niet duidelijk samenhangt met deze opvattingen van de fysiotherapeuten. Er is geen 
significalnte correlatie tussen de mate waarin patlEtnten zeggen hun huiswerkoefe- 
ningen te doen en de pessimistische of optimistische opvattingen die de fysiotherapeut 
daarover heeít. 
Elen tweede opvallend verschil betreft de psychosociale begeleiding van de pabîBnti: 
416% van de fysiotherapeuten acht het g~even van psychosaciale begeleiding ander- 
geschikt aan de fysiotherapeutische behandeling terwijl 51% het een wezenlilk 
onderdeel van de fj!sîotherapeuDisckile behandeling acht. 
Kot slot ibE~jkt dat 57 (68%) van de 84 fysiotherapeuten problemen ervaren bij het 
voar'bichten van palianten en 27 (32%) niet. De meest genoemde problemen zijn 
'communicatieprohslemen' en problemen miet de patiBnt'. Samenvattend blijken de 
fysiotherapeuten het meest te verschillen in hun opvattingen over cornpliance en over 
psychosociale begeleiding terwijl daarnaast Weederde wel en eenderde geen 
problemen heeft met het voorlichten wam pati6nYen. 

WerSrkwi~r~ig wan verschillen 
In zijn algemeenheid is er een vrij zwakke relatie tussen de opvattingen van de 
fysiotherapeut over patiëntenvoori~ichting en de ~rirrlichtin~g die zij daadwerkellijk op 
de banden geven. Desoodlanks werklare~n deze opvattingen een deel van de verschil- 
len. Het zijn met name de gepercipieerde effecten van voorlichting die significant 
samenhangen met het geven van vaarlichting: fysiotherapeuten die van men~ing zijn 
dat de voorlichting die rij geven bijd~raagt aan efbecten als 'meelier herstel', 'betere 
medewerking van de patiënt', "kostenvermindering in de gezondheidszorg' etcetera, 



besteden meer aandacht aan het geven van voorlichting dan Ssiatherapeuten die 
dergelijke effecten niet veruwiacht~en. Daarnaast blijkt dat &silotherapeuten die optim~ls- 
tisch zijn over de compliance van patiënten meer instructies aangaande de huiswerk- 
oefeningen geven dan fysiotherapeuten die daar pessimistisch over zijn. 

Een tweede verklarri~ng voor de verschillen vormen fadoren met betrekking tot de 
werksetting van de Qsiotherapeuteirr. Er is een duidelijk verband tussen de tijd die 
men aan de paltikhit besteedt (gemeten als de tijd die mien in elkaars aa~nwezigheid 
doorbrengt") en de hoeveelheid ~oovlic~hting die men geeft. Hier stuiten we op het 
bekende kip-ei probleem omdat we niet weten wat wat veroorzaakt: besteedt men 
meer tijd om meer vaorli~cht~ng te kunnen gewen, of geeft men meer voorlichting omdat 
men meer tijd besteedt? Een interessante bevinding is het feit dat de psychosociale 
begelleiding die de wsiotherapeut geeft niet samenhangt met de tijdsduur van de 
zitting. Dit is tegengesteld aan de situatie in d,@ hwisartsgeneeskunde. In de huisal-ts- 
geneeskunde hangt het geven van psychosociale begeleiding doorgaans sterk samen 
met de tijdsduur van het eonisult. Waars~hignl~ijk wordt het ontbreken van deze 
samenhang in de fysiotherapie veroorzaakt door het feit dat psychosociale begeleiding 
vaak wardt gegeven tijdens massage. Hierdoor hoeft men weinig extra tijd te 
investeren omdat men twee zaken co~m~bineert. 

Er is een significante samenhang tussen de kwaliteitsaspeetan en werksettingfactoren: 
Ten eerste blijkt de relatie tussen fysiotherapeut en patië~n~t beter te zijn als de 
fysiotherapeut meer tojd aan de patiënt besteedt, d1at wil zeggen meier tiijd in aan,wezigl- 
heid van de patiënt doorbrengt. Ten tweede blijkt de lengte van de werkweek van 
i~nvlioed: naarmate men langer werkt wordt in verhoudin~g miinder vaak naar de ideeën 
en wensen van de patiënten gevraagd. Misschien dat verrn~eidhei~d of tijdsdruk hierbij 
een rol speelt. Ten dierde blijkt dat fysiothe~rapeuten die werkzaam zijn in gezondheids- 
centra meer Methodisch Werken eln vaker naar de ideeën en wensen van de patiëlnt 
vragen vergeleken met de overige fysiotherapeuten. 
Samenvattend kaIn geconcludeerd worden dat de verschillen tussen fysi~thera~pe~uten 
in de kwantiteit en de kwalitei~t van de voorlichting voor een deel verklaard worden door 
de effecten die men ervan verwacht en door factoren met betrekking tot de werk- 
setting. 

Wat is de omvang wan non-ccp~mpliance In de fysiotherapie en welkei factoren 
hangen samen met non-cornpliance? (hoofdstuk 6). 

Campliance met huiswt?rkoefenin)~en 
In de patilentenenqu6te geeft 22% van de patiënten aan de opgegeven hwiswerk- 
oefeningen niet of naluwelijks te doen terwijl 35% van d~e patiënten zegt 'zeer regel- 
matig' te oiefieinen. De overigle 41% van de patiënten ligt daar tussenin en zegt d~e 
oefeningen brij regelmatig' te doen. Deze groelp kan beschouwd worden als gedeelte- 
lijk compliant. Cornpliance met huliswe~rkoefeningen is dus niet een zaak van alles of 
niets maar kent gradaties. Geconcludeerd kan worden dat - netals in de medische 



praktijk - non-compliance een probleem is iln de fysiotherapeutische praktijk. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat het hier gaat om 'kcme termijn mmpliance' dat wil 
zeggen, compliance gedu~rende de periode dat de patiriint in behandel,ing is. 

Wwschi!ien tussen patiënten 
Uit de analyses blijkt dat er geen werschil in cornplisince is tussen mannen en vrouwen. 
Er is wel een relatie met de leeftijd en het opleidingsniveau van de patient. Ten eerste 
blijk dat oudere patienten waker oefenen dan jongere patienten. Een tweede bevinding 
is dat hoger opgeleide po;tiënten minder therapleitrouw zijn dan patienten met een 
lagere opleiding: vooral hoog opgeleide vrouwen jonger dan 45 jaar geven aan minder 
vaak te oefenen dan laag opgeleide vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep. Samenvattend 
komt non-~lampliance vaker voor bij jongere en hoog opgeleide patiënten. 

iIrPt?~s~hiYIw terssen Machten 
Het type klacht blijkt niet duidelijk samen te hangen met c~mplianice of nan- 
compliance: er is bijvoorbeeld geen signifl~cant verschil tussen patignten met rug- 
klachten en patiënten met nekjschouder klachten. 
De kenmerken van de klachten daarelntegen hangen wel sig~nificant samen met 
cornpliance: naarmate patiënten meer hinder en belemmeringen van de klach,ten 
ondervinden zijn zij meer therapietrouw. Dit verband - dat vaker wordt gevonden - is 
begrijpelijk omdat het overk0men van de belemmeringen motiverend kan werken. Het 
omgekeerde geldt voor de chronicitelt van de klachten. Uit de resultaten blijkt dat 
patl6nten1 met chronische klachten, dat wil zeggen, patienten die denken dat hun 
klachten niet meer over zullen gaan, minder vaak oefenen dan patiënten die denlken 
dat hun klachten weer verdwijnen. Ook dit resultaat vindt men in de compliance 
literatuur terug. Concluderend is het niet de aard van de klacht ap zich die samenhangt 
met compliance maar de hinder en de chrariiciteit wan de klachten. 

Ikrerklasingen: nrmr non-comp!iance 
Drie factoren vormen de belangrijkste verklaring voor non-corn~plian~ce: de barrières 
die patienten ervaren, het ontbreken van positieve feedback, en hat g~voel  van 
'huRpeloosheld'. Met deze drie factoren kan men in 86% van de gevallen correct 
waorspeillen of patiënten hun huiswerkoefeningen a! dan niet daen. 
Verreweg de belangrijkste factor wordt gevormd daolr de %arri&res' die pati6nten 
ervaren, dat wil zeggen de problemen die patiënten tegenkomen in hun poginIglen de 
instructies van de fysiotherapeut op te volgen. De barrihres of problemen die patienten 
het meest frequent noemen zijn: glebrek aan tijd, het feit dat de oefeningen niet passen 
In de dagelijkse routines, h~et feit dat oefenen pijn veroorzaakt, het feit dat men vergeet 
te oefenen, en, gebrek aan motivatie arn te oefenen. In feite kan men in d ~ z e  
prablernen mee dimensies onderscheiden: enerzijds zijn er rnotlvationele problemen 
en anderzijds zijn er situationele probiliemen, dat wil zeggen de omstandighed~ien 
belemmeren hel regelmatig daen van oefeningen. 
Een tiweede verklaring voor nan-cornpliance! is hlet antbaeken wan positiiive feedback. 
De waardering die de fysiotherapeut toont voor de. inspanningen die de palient zich1 



getroost hangt positief samen met eompliance: patiënten die zeggen dat de fysio- 
tharapelur tevreden is over de oefeningen die zij thuis doen zijn mees cornpliant zijn dan 
patieinten die aangeven dat zij niet weten of de fysiotherapeut hun inspanningen 
waardeert of aangeven dat de bsiotbreralpeut ni~et tevreden is. Dit is conform de 
algemene compliance literatuur waarin het geven van positieve feedback doorgaans 
significant samenhangt met cicamplia~nce. 
AIS derde factor tenslotte blijkt dat patienten minder oefenen als zij van rnlening zijn 
dat oefenan niet zal helpen. Deze relatie ligt voos die hand. De waag is alleen of men 
denkt dat oefenen niet zal helpen of dat men erwáren heeft dat oefenen niet helpt. 
Samenlva8end blij,ken de barrikrec die patiënten ervaren de belangrijkste 'oorzaak' 
van non-complnance te zijn, terwijl daarnaast het gebrek aan positieve feedback en 
'hulpsloosheid' een rol spelen. 

Conclusli~?s @n aanbevelingen 

Concfusies @n aanfreveSiinc;m tefl aanzien var, de praktuk van de vmrkhting in de 
fysiotherapie 

Het onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat voorlichting @en wezenlijk onderdeel 
van elke fysiotherapeutische behandeling is. In de meerderheid van de zittingen wordt 
aandacht besteed aan voorlichting over de klac~hten, aan h~uiswerkinstructies en aan 
curatieve en/d  preventieve adviezen. De wisselwerking tussen het geven van 
voorlichting en de vragen en initiatieven van de patiélnt impliceert dat de communicatie 
tussen fysiotherapeut en patië~nt van het grootste belang is. 

Twee voorlichtingsaetiviteitepi komen minder vaak voor: algemene gezondheids- 
voorlichting en -opvoeding en psychosociale begeleiding. Algemene gerondheids- 
voorlichting vindt waak plaats op initiatief van de patiënt. Wij leiden hieruit af dat 
patiënten dergelijke voorlichting op prijs stellen. In feite hebben fysiotherapeut~en 
hiermee een goede gelegeni!heid om hun preventieve taken uit te breiden. Het is daarbij 
belangrijk om slandaardsn 09 ric~htlijnen te lalnWiklkelen voor algeme~ne gezondheids- 
voorlichting in d@ fysiotherapie temeer daar patiënten ook vragen stellen die buiten de 
deskundigheid van de fysiotherapeut vallen. Door middel van dergelijke standaarden 
kunnen de Sciotherapeutische taken op het gebied van algemene gezondheids- 
voorlichting en -opvoeding nader worden gedefinieerd. 

Op grond van de resultaten concluderen we dat er onduidelijkheid bestaat over de 
taken ten aanzien valn de psychosociale begeleiding van patiënten. De helft van de 
fysiotherapeuten acht dit een essentieel onderdeel van de fysiotherapeutisclk 
behandeling, terwijl de and~ere helft van mening is dat het een ondergeschikt aspect 
van de behandeling is. Ook in de praktijk blijken verschillen: hoewel psycholsaciale 
begeleiding vaker wordt gegeven n~aarmate de fysiotherapeut de klachten van de 
patient meer psychosolciaal van aard vindt, blijkt ook dat bij de helft van de patiënten 
met psychosociale klachten geen gesprekover de! psychosocialeaspecten plaatsvindt. 
alp grond van deze bevindingen lijkt het belangrijk de indicaties voor psychosociiale 



bJeleidilng en de taken op dit gebiled concreter te definieren. 

Uit het onderzoek blijkt &t in de Ssiatherapie nog weinig gebruik! wordt gemaakt 
van algemene voosliichltingsk~ndige principes en van strategieen om de therapietrouw 
van patienten te vergroten. Dit biedt de rnlogelij&heid de kwaliteit van de voorlichting 
in de bsiotherapie te verhogen, mits men het een taak acht om therapietrauw van 
patiënten te stimuleren. In het onderzoek is dit laatste niet gemeten maalr uit gesprek- 
ken met fysiotherapeuten blijkt dat men van mening verschilt over de mate waarin 
fysiotherapeuten mede-verantwwoordielijk zijn voor de therapief ouw van patignten. Het 
kan zijn dat deze verschillen bijgedragen hlebben aan de grote verschille~n, tussen 
fysiotherapeuten in hun opvattingen over compliance. Dit vereist nader onderzaek. Als 
men zich als íysiotih~erapeut echter medeveranitiEifaorde'IijCc acht voor de iIErerapietrouiw 
van patiënten, dan bieden de resultaten van het onderzoek aanknopingspunten voor 
verbetering va1n de vieorlichting. Met lijkt daarbij belangrijk om prioriteit te gewen aan d@ 
volgsnde dne zaken: het werken aan de hand wan een voorlichtingsplari, het oplossen 
van compliance problemen en, het toepassen van 'complianee verhogende strate- 
gieën! We lichten ze achtereenvolgens toe. 

Ten eerste, is het belangrok dat fysiotherapeuten een voorlichtingsplan maken parallel 
aan en geïntegreerd in het behandelplan, zodat de voorlichtilng op een evenwichtige 
manier over de behandeli~ng uitgespreid kain worden. Uit het onderzoek blijkt dat d@ 
voorlichting afnesml naarmate de patiënt langer in behandeling Is en dat in de tweede 
fase van de behandeling minder aandacht aan de huiswerkoefeningen wordt besteed. 
Dit biedt de mogelijkheid om - nadat de oefeningen aangeleerd zijn in de eerste fase 
van de behandeling - de aandacht in de tweede fase van de behandeling expliciet te, 
richten lap de campliance van de patiënt. Beide aspecte~n kunnen i~n het voorlichtings- 
plan opgenomen worden. Daarnaast li,gt het voor de! tian~d om het vlaorlichtlngsplan op 
te bouwen volgens de logische volgorde van de instructies en adviezen in de 
fysiotherapie: palliatieva, curatieve en preventieve maatregelen. Een dergelijke 
cystematisch~e en rationele planning van de voorlichting maakt het gemakkelijker om 
aan allle voorll;chtingsaspect8~7 aandacht te besteden, maakt het rnogel~jk de voor- 
lichting evenwichtig over alle zittingen te spreiden zodat de gehele belhandelperiode 
optimaal benut wordt en vergemakkelijkt de evaluatie van de voorlichtingl. 

Ten tweede, de belangrijkste verklaring voor non-cornpliance zijn de barribre5 en 
problemen die parienten ervaren. Het voorkomen en alplossen van deze problemen 
lijkt valn het grootste belang. Twee raken verdienen daarbij ds aandacht. Ben eerste 
kan men proberen dergelijke problemen tevoalrkórnen door het principe van "tailoving'" 
toe te passen. Dit Liowdt in dat de oefening~en an adviezen aangepast worden aan de 
specifieke srtuatie wan de patiënt of ingepast warden in zijn of hear dagelijkse routines. 
Het betekent dat sam~en met de patdnt gekeken wordt welke mogelijkheden hij of zij 
heeft om te oefenen en dat h,er eefenprogramma zo goed mogelijk aan deze sltluatie 
wordt aangepast. Wevvoigens kan geprobeerd worden de oefeningen zoveel mogeli;lk 
te koppelen aan andere routines die ook dagelijks verricht worden zodat de patliint 



eraan herinnerd wordt. Bijwowaorbeeld houdingscorrecties doen in de bus naar het werk 
of steeds als de telefoon gaatact. Nek/schouderoefeKlingen doen na het douchen of bij 
het luisteren naar favoriete muziek enzovoorts. Dit prinlcips wan tailoring kan woar- 
kbmen dat maaitr~egefen worden voorgeschreven die in de situatie van de patilent niet 
hlaalbaar zijn en vergemakkelijkt gewoontevorming. 
"raarnaact zal regelmatig met de patiënt besproken moeten worden welke overige 
probleimlen hij of rij tegenkomt. Zorgvuldig w'&ragen is daarbij nodig omdat de 
proble~men aanzienlijk verschillen per patiënt. Samen met de patiënt kan vervolgens 
gezocht worden naar alternatieven of oplossingen. In feite betekent dit dat men de 
voorschriften steeds beziet vanuit de situatie van de patient. 
Samenvattend is het belangrijk de woorsch~riften aan te passen aan de specifieke 
situatie van de patiënt en samen met de patilent te zoeken naar alte~rnatieven lof 
oplossingen voor cornpliance problemen. 

Ten derde, uit het onderzoek blijkt dat "positieve feedback" significant samenhangt 
met compliance. Fysiotherapeuten kunnen dit benutten om de therapietrouw van 
patilenten te stimule~ren. Men kan bijvoorbeeld elke vaoruitgang zichtbaar maken of 
benadrukken en waardering tonen voor de inslpanninlgen die de patiënt zic!h getroost. 
Dit vereist een positieve instelling van de fysiotherapeut; het betekent dat men vooral 
kijkt naar wat wlél gelukt is en zich niet blind staart op wat (nog) niet gelukt is. 
Het feit dat posiltleve feedback en tailoring in zijn ailgemeenhleid therapietrouw 
verhogen, is theoretisch verklaarbaar (hoofdstuk 7). In feite gebruikt men dan de twee 
belangrijkste principes uit de leertheorileën naIrnelijk het vinden van geheugensteuntjes 
die aan het gedirag herinneren (cues en reminders) en zorgen dat het gedrag positieve 
consequenties hleeR (reinforcements) om hlet gedrag te stimuleren. Deze aanpak blijkt 
in zijn algemeenheid effectief op de korte termijn, gedurende de periode dat de patilent 
in behaIndeling Is. 
Therapietrouw op de lange termijn, nadat de behandeling afgelopen is, is over het 
algemeen weel moeilijker te realiseren, zo bllijkt uit onderzoek. De zeldregulatietheorie 
van Leventhal bliiedt aankn~~pingspunten voor hlet stimuleren voor therapietrouw op de 
lange termijn. Wet lijkt belangrijk te onderzoekten op welke wijze deze theorie in de 
Qsioitlhsrapie benut zou kunnen worden. Een eerste aanzet daartoe is in hoofdstuk 7 
te vinden. 

Wet toepassen van strategieen om de therapietrouw van patienten te stimuleren heeft 
eo~nsieqwenties voor de traditionsle opbouw van de @siodherapiebehandeIing, waarbij 
patiënten doorgaans twee keer per week gezien worden. Omdat supervisie zo'n 
belan~grijke rol speelt in cornpliance ka~n het nuttig zijn de zittingen over een langere tijd 
uit te spreideln. Patiënten hebben dan meer gelegenheid om te experi~menleren met de 
gekregen adviezen waardoor ook de problemen beter zichtbaar wolrdenl. Ook kan het 
niodilg zijn follow-up contacten in te lassen ter ondersteuning van de patient of een 
aantal zittingen toe te voegen, speciaal gericht op preventie. Samenvattend is her 
belangrlijk dat dysiotherape~uten onde~rzoeken in welke situaties het zinvol is de 
behand~eling over laIngere tijd uit te spreiden om op die wijze de therapietroulw van 



patiënten te stimuleren. 

Tot slat. Het ligt voor de hand dal therapietrouw van palienten kan bijdragen aan de 
effecten wan de fysiotherapeutische behandeling. Op grond daarvan is het belangrijk 
de hiervoor genoemdevoorliehtlngskwridige principes in de opleiding te integreren. De 
psychologie- en communicatievakken bieden daartoe gelegenheid maar explicieta 
training van deze vaardigheden in die praktijklessen verl.ileogt de kans dat zle inderdaad 
in de praktijk gebruikt worden. Uit dat ciogpu~nt kan het relevant zijn dat de praktijk- en 
stagedacentsn zich deze vaardigheden eigen maken omdat zij als WixiodelYungeren 
voor de aankomende fysiatherapewten. 
Daarnaast lijkt het belangrijk om voorliicnhtingsprincipes te integreren in dle regulliere 
na- en bijscholingscursussen voor fysiotherapeuten. Dit lijkt effectiever dan het 
olntwerpen van speciale voorliichtingscurswscem, ten eerste omdat voorlichting 
onlosmakelijk met de behandeling verweven is iein ten tweede omdat gebleken is dat 
fgFsiotlherapewten tot nu boe althans weinig belangstelling hebben voor specifieke 
cursussen patientenvaorli~hti~ng. Tot slot kan men in onderlinge toetsing ervaringen 
uitwisselen ower de strategieen die men gebruikt om therapietrouw te stimuleren en 
vaolral ervaringen uiltwisselen aangaandie de oplossingen die men heeft gevonden 
voor de problelmen wan de patiënt. Deze reeks maatregelen kunnlen in belangrijke 
mate bijdragen aan de kvvaliteit van de voorli~h~ting in de Qsiatherapie. 

iC:~~~c!usies en aaan$ev@'eJingen met betrekking tot UiimrebJsche of wetenschappeIiJk~ aspecten 
Op grond van theoretische en praktische overwegingen is het belangrijk om de 
versclhil'lende soorten therapietrouw nader te analyseren en te definiëren. Met 
~ebruikelijke onderscheid in korte- en lange-termijn compliance - alleen gedefinieerd 
als tijdsperiode - houdt geen rekening met een essentieel element in compliance 
namelijk de aan- of akesigheid van supervisie. Dit geeft verwarring omdat bijvoorbeeld 
een compliance-periode van 3 maanden terwijl een interventie nog voortduurt wezenlijk 
verschilt van eenzelfde periode na afloop van de intewentie. Deze verwarring kan 
hebben bijgedragen aan de waak tegenstrijdige resultaten in cc~m~pliance onderzaek. 
Het lijkt daarom belang,njk om in de fysiotherapie een anderschaid t@ makan in 
Qesupewiseerde korte-termijn campliiance' (gedurende de behandelperiode) @n 
'ongesuperviseerde lange-termijn cornpliance' (na afloop van de blehandaling). Dit 
onderscheid draagt bij aan de ~iergelij~kbaarheid van onderzoeksgegevens en heeft 
bovend~ien theoretisch en praktische consequenties voer de voorlIichting In de 
fysiotherapie. 

Biij korte-termijn compliance tijdens de behandeling kan de fy3iotherapeu.t de principes 
uit de leertheorieën gebruiken om de therapietrouw van patienten te stimuler~en. Het 
vinden wan cues of reminders die aan gedrag herinnerieni en het zorgen voor 
positieve feedback zijn daarbij essentieel. Deze invloed wan de fysiotherapeut is afwezig 
bij lange-termijn compliance, na afloop vafl de behandeling. 
Bij lange termijn compliance lilkt de Zelfregulafiethearie van Leventhal beter geschikt. 
ic~m~dat deze theorie ernaar streeft de patiënt meer controle over eigen gedrag te geven1 



en het vet"6rouvven in de eigen mogelijkheden te vergroten. De theorie gaal ervan uit 
dat de wijze waarop mensen met hun klachten omgaan bepaald wordt dooir a) de 
percepdes wan de kilachten, b) de gedragsmogelijkheolen en c) de wijze waarop de 
uitkomsten van het gedrag bieoordeelldl worden. De hulpverlener zo~u zoveel mogelijk 
op dezer drie aspecten in moetein spelen. Dit betekent bijvoorbeeld zo goed mogelijk 
aansluiten bij de percepties van de patiënt en deze percepties corrigeren als ze uit 
medisch oogpunt onjuist zijn. Daarnaast zal de patiient geleerd moetein worden om 
allerlei adviezen over het omgaan met de klachten tevertalen naar nieuwe toekomstige 
situaties. Dit vereist dar men een goed inzicht krijgt in de principes die aan de adviezen 
ten grondsllag liggen. Tot slot moet de patiënt een middel in handen krijgen lom te 
beolordslen of zîjn/haar gedrag het beoogde resultaat heeft. Men leert dus de 
uitkamcten van het gedrag op een adequate wijzle te beoordelen. Het liijlkt belangrijk 
de toepassingsmogelijkheden wan dit model in de fysiotherapie op experimentele wijze 
te toetsen. 

In het velrlengde van bovengenoemd ondersc~heid tussen korte- en lange termlijn- 
compliance ligt het verschil tussen com~pliance met curatieve maatregelen versus 
compliance met preventieve maatregelen. Behalve het verschil in supervisie hlebben 
curatieve maatregelen een aan~tal kenmerken die afwezig zijn bi] preventieve maat- 
regelen. Curatieve maatregelen zijn gericht op heirstel in de kortst mogelijke tijd en dit 
biiedt fysiotherapeut en pati6nt de mogelijkhei~d te evalueren of het doel bereikt is 
(afwezigheid van symptomen). De symptomen functlcrneren waak als cutes die aan 
oefeningen of adviezen herinneren en daarnaast kan het verwachte herstel een sterke 
motivatie zijn voor therapietrauw. Deze factoren zijn afwezig big preventieve maat- 
regelen. Vaak moeten deze blijvend vollgehouden worden en of het doel bereikt wordt 
is moeilijk te evalueren: symptomen kunnen ternigke~ren ondanks preventieve 
maatregelen en het is moeilijk vast te stellen of het uitblijven van symptomen inderdaad 
door de preventieve maatregelen bewerkstelligd is. Daarnaast ontbreekt bij preventie 
de motiiverende factor van herstel en zijn er geen symptomen dia aan het gedrag 
herinIneren. Dere faclorsn bemoeilijken therapietrouw met preventieve rnaatregelen. 
Conclwderenld kunnen we stellen dal het analyseren van de verschillende soorten 
clompliance kan bijdragen aan een beter begrip van de verschillen in cornpllianlce en 
bovendien zicht geeft op dia theoretische en praktische consequenties die wiit dle 
verschiillian voortvloeien. 

Vardar ondeifzmk 
Naar onze mening verdienen drie onderzoiekstherna's prioriteit in verder onderzoek: 
1) onlderzoek naar de effecten van therapietrouw stimulerende strategieën, 23 het 
c~ntwikkelen valn instrumenten om therapietrouw te meten, 3) het nader analyserenl 
van de betekenis van therapietrouw-pro~blemen. We lichtten ze kort toe. 

Ten eerste, onderzoek naar de efúecten van maatregelen die therapietrouw van 
patiënten kunnen vergemakkellijken of stilmulelrein heeft grote relevantie voor de 
Qsiotherapiepraktijk. Daarbij is het niet alleen Ibelangirijk om te onderzoeken 6f 



bepaalde strategieën effect hebben maar ook, welke strategieën effectief zijn bij 
verschillende koolfen mrnpliance. Bijvoorbeeld bij complliance tijdens versus na de 
behalndeling, compliance bij curatieve versus preventieve maatregelen, compliance 
met huiswerkoedeningen versus diverse soorten adviezen, enzowoarts. Diergelijk 
onderzloek is theoretische relevant en kan bijdragen aan de effecten van hetfysiothera- 
peutisch handelen. 

Ten Weede, onderzoek naar de effecten van de voorlichting vereist de onwikkeling 
van betrouwbare meetinstrumenten om de therapietrouw van patiënten vast te stellen. 
In het huidige onderzoek is een tamelijk globale indicatie vloor therapietrouw gebruikt. 
Als men echter effecten wan verschillende strategieen wil gaan vergelijken, is een mees 
gedetailleerde meting nodig, die zicht geeft op de verschille~nde gradaties in therapie- 
tliouw. Dit is niet eenvoudig, vooral niet ten aanzien wan de adviezen die patignten 
krijgen. Ten eerste worden adviezen verspreid over de gehele behandelperiode 
gegeven en ten tweede zijn ze divers van karakter {palliatief, curatief, prleventief). 
Daarnaast moet rekening gehouden worden met het feit dat 'handelen in de geest wan 
de adviezenQeven belangrijk kan zijn als het "etterlijk olpvollgen van de adwiezent4 
Hoewel deze complexiteit het maeilijk maakt om therapietrauwte meten is dil nodig om 
vast te kunnen stellen welke wijze valn voorllichten het meest eflect heert. Bovendien 
draagt het meten (en registreren) van therapietrouw bij aan de fysiothsrapeutische 
kennis van oefentherapie op zich. Effectortderzoek toont niet altijd eenduidige 
resul,tatien maar het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre de mate van thIerapletrouw 
daarin een rol speelt. Het op een uniforme wijze vaststellen van de therapietroww van 
patiënten maakt onderzoek beterwergelijkbaalr en draagt bij aan de fysiotherapeutische 
kennis over de effecten van oefentherapie. 

Ten derde Is nader onderzoek nodig naar de barrieres en problemeln die patienten 
ervaren. Zij, zijn de voornaamste verklari~ng voor non-complîaince en dit maakt het 
belangri~jk om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop deze barrieres en problemen 
therapietrouw belemmeren. Behalve het praktische belangvaord~efSlsiotherapiepraktijk 
is dit onderzoek theoretisch relevant omdat 'barril&res7in veel theorleEln een rol spelen. 
Uit ons onderzoek blijkt dat het globale begrip 'iEsarri&resl verschillende vormen en 
betekenissen kan hebben. Ten eerste ziljn er grote verschillen in het soort barrilares dat 
patilenten ondervinden: er zijn rnorivationele problemlen en situatie gebonden 
problemen (de omstandigheden maken het onmogelijk de adviezen op te volgen). 
Daarnaast is er Ihet probleem van de gedragsveranderi~ig zelf, dat wil zeggen de 
moeilijkheid om een gewoonte af te leren of een leefstijl te veranderen. Ten tweede, is 
er het verschil tussen 'gepercipreerde barrïeires' en 'werkelijk ondervonden barribres': 
wordt therapietrouw voaral beiinvloed door de ideeën van de patiën~t of door dliens 
concrete ervaringen en wat betekent dat voor de wijze waarop therapietrouw be;invlaed 
kan worden? Samenvattend kunnen we concluderen dat het praktische en theoretischie 
relevantie heeft om meer inzicht te krijgen in de problemen d~ie patiënten ervaren bij 
hun pogingen de gegeven voorslchriften op te volgen. 




