Praktijk
HBF heeft een praktijkbenadering ontwikkeld dat op deze
gedachtegang aansluit. Enkele belangrijke elementen daarin zijn:
- Het onderkennen van primaire motivatietendensen in
		 bewegingsgedrag en de wijze waarop deze de organisatie van 		
		 bewegingsgedrag beïnvloeden.
- De kwaliteit van de aanraking in een tactiele behandeling.
		 Grote delen van de zintuiglijke waarneming zijn gevoelig voor
		 mechanische druk. Daarmee hebben tactiele behandelvormen
		 een directe ingang tot de basis van de organisatie van
		 bewegingsgedrag. Het vraagt de juiste kwaliteit van aanraken
		 om dit proces niet te frustreren. Herkennen van motivatie		 tendensen is daarvoor noodzakelijk.
- Anatomisch-fysiologische en biomechanische factoren zijn in
		 hun functionele uitwerking voor het bewegen onderhevig aan
		 de motivatietendens. In oefentherapie moet daar rekening mee
		 gehouden worden. Geïsoleerde oefeningen, gericht op lokale
		 spierversterking, mobiliteit e.d., lijken daarvoor minder geschikt.

Humane bewegingsfunctionaliteit
(HBF) onderzoekt de theoretische basis van menselijk
bewegingsgedrag met als doel deze kennis te benutten
in het werkveld van fysiotherapie.
Methode
literatuuronderzoek, praktica en scholingsaktiviteiten. Momenteel houdt
een groep van 20 collega’s zich bezig met de ontwikkeling van HBF.

Achtergrond

Contact: humanebewegingsfunctionaliteit@gmail.com

Bij het toepassen van therapie
moet duidelijk zijn vanuit welke
theoretische benadering dat gebeurd. In de fysiotherapie is het
biopsychosociaal model op dit
moment het meest gehanteerde
denkmodel. Een van de bezwaren
van dit model is dat onduidelijk
blijft welk proces ten grondslag
ligt aan een integratie van
deze verschillende domeinen.
HBF start de bestudering van
bewegingsgedrag vanuit een
fenomenologisch perspectief.

www.humanebewegingsfunctionaliteit.nl

Bewegen is een biologisch gezien
zinloze aktiviteit als er geen
motivatie aan ten grondslag ligt.
Een fenomenologische houding
in deze wordt gekenmerkt door

Tot slot
Wij denken met het concept van humane bewegingsfunctionaliteit te
kunnen bijdragen aan de onderbouwing van de fysiotherapeutische
praktijk.
Iedereen die daarin wil meedoen is bij deze van harte uitgenodigd!
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een mailtje te sturen.

de meest directe aansluitingen te
zoeken bij lichamelijke ervaringen.
De beleving van b.v. pijn is een
concreet gegeven, het doet er in
eerste instantie niet toe waar dat op
gebaseerd is. Het is de individuele
werkelijkheid, ook als het om (een
vorm van) inbeelding gaat. Dat er
altijd iets ervaren wordt ligt opgesloten in het vermogen tot waarneming. Niet-waarnemen is in
levende organismen onmogelijk.
Veel in waarneming gebeurt
volkomen onbewust. Waarnemen
en bewegen vormen in feite één
proces: handelen. De betekenisverlening die plaatsvindt in de
waarneming, waardoor de beleving
vorm krijgt, is de primaire
motivatie voor bewegingsgedrag.

Humane Bewegingsfunctionaliteit behandelt klachten op het terrein van het menselijk
bewegingsgedrag.
Begin jaren ’80 ontwikkeld door Kees de Graaf en Engel Sinke, beiden afkomstig uit de
wereld van fysiotherapie/manuele therapie/haptonomie en Amand Verberk, psycholoog
en hoogleraar soc. functieleer, (†2007).

Humane Bewegingsfunctionaliteit
analyseert bewegen vanuit de opvatting
dat dit een proces van zelforganisatie
is dat zijn basis heeft in betekenisverlening.
t
Betekenis ontstaat in het waarnemen.
Niet-waarnemen is in levende organismen onmogelijk. Er is daarom altijd
sprake van interactie tussen omgeving
en bewegingsgedrag.
t
Waarnemen is niet het ervaren van
afzonderlijke en louter objectieve
gegevens van de werkelijkheid.
Uit de massa aan stimuli en signalen
wordt door het individu een eigen
‘scene’ gecreëerd, op basis van wat
op dat moment voor het individu
zekere urgentie heeft.
t
Heel veel in dat proces verloopt
volkomen onbewust.

Waarnemen en bewegen vormen één
geheel: bewegen maakt mogelijk dat
er waargenomen wordt en wat waargenomen wordt beïnvloedt bewegen.
t
Betekenis is de eerste motivatie in
bewegingsgedrag. Het is een primair
richten van aandacht.
t
Twee herkenbare tendensen: één gericht
op het opgaan in en deelnemen aan een
situatie en één gericht op het vermijden
van een situatie.
t
Biomechanische, fysiologische en
anatomische factoren zijn in hun
functionele uitwerking onderhevig
aan de invloed van de aard van de
tendens.

Praktijk

Momenteel houdt een groep van 20 collega’s zich bezig met de ontwikkeling van
deze methodiek.
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In 1995 is de Humane Bewegingsfunctionaliteit beschreven door Wim Hullegie in zijn
boek ‘Fysiotherapie, een wetenschapstheoretische en vakfilosofische analyse.’

Herken aard van de motivatietendens.
Pijn, angst, onveiligheid, stress,
controledwang etc. zijn condities
die daar invloed op hebben.
t
Creëer behandelsetting waarin klachtlocaties uit het centrum van aandacht
worden gehaald. Daardoor ontstaat de
mogelijkheid dat bewegen weer ten
dienste komt van deelnemen… .
t
Maak in de behandeling van klachten
gebruik van interactieprocessen met de
omgeving.
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