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Wat is er nieuw ten opzichte van de 10
de

 druk uit 2009? 

  
De 11

de
 druk van Egmond en Schuitemaker is een fors uitgebreide en volledige herziening van de succesvolle 10

de
 druk 

 

Het boek bevat maar liefst 81 nieuwe technieken en oefeningen (+ 81 nieuwe video’s) en 100 extra pagina’s! Daarnaast is 

er 30-40% bestaande tekst vernieuwd. Het is rijker geïllustreerd en heeft een sterk verbeterde, overzichtelijker lay out 

 

Naast het boek is de full tekst nu ook digitaal beschikbaar op de begeleidende website met zoekfunctie. 

Het boek is zelfs per hoofdstuk verkrijgbaar via een abonnement op de BSL Academy Fysiotherapie  

 

De website naast het boek bevat ook extra begeleidende informatie, de flink uitgebreide verklarende 

woordenlijst, interessante links, illustraties en extra filmpjes 

 

Het speciële deel (Hoofdstuk 7- Hoofdstuk 13) met de 81 nieuwe skills (technieken) en oefeningen is nog beter  

gekoppeld aan het algemene theoretische deel (Hoofdstuk 1- Hoofdstuk 6)  

 

Alle skills worden door de auteurs gedemonstreerd en toegelicht op de - nu in totaal - ca 390 (!) instructievideo’s  

 

Het Meerdimensionaal belasting belastbaarheidmodel (MDBB) wordt - in gemoderniseerde vorm - met de KNGF richtlijn  

verslaglegging gebruikt als kapstok voor het klinisch redeneren (inclusief ICF, Common Sense Model en diverse metaforen)  

 

De auteurs doen een aan de praktijk getoetst voorstel voor innovatieve differentiaaldiagnostiek en verbeterde  

diagnosecodering. Een uitstekende bijdrage aan protocollering, ‘outcome monitoring’ (PROM’s) en benchmarking 

 

Elk specieel hoofdstuk heeft nu een “patronenmatrix”. Differentiaaldiagnostiek met concrete voorbeelden! 

 

Het medisch begrippenkader is daarom voor alle regio’s uitgebreid met de 3 diagnosegroepen die we kennen van de NHG  

standaard schouderklachten. Het psychofysiologisch begrippenkader is uitgebreid met 3 protocolprofielen  

 

Druk 11 geeft verklaringen voor ‘medisch onbegrepen’ pijn. En voorstellen voor de conservatieve aanpak van deze 

zogenoemde aspecifieke schouder-, elleboog-, polshand-, heup-, lies-, knie-, enkel-, voet- en hielpijn 

 
Er is veel meer aandacht voor de wervelkolom. De onderzoek- en behandelingtechnieken van de mid-cervicale 

en thoracale wervelkolom (inclusief ribben) zijn aan Hoofdstuk 9 toegevoegd. Alle technieken voor de gehele bovenste 

lichaamshelft worden nu in “Extremiteiten” beschreven en gedemonstreerd! 

 

 Er zijn nieuwe evaluatieve (meet)instrumenten voor het klinisch redeneren zoals de “24 uur regel“, de gestandaardiseerde 

anteflexiemeting en circumductie- en deviatiepositiemetingen  

Dankzij de emmer- en gazonmetafoor worden de analyse, prognose en de aanpak van het gezondheidsprobleem voor de 

patiënt (en de therapeut) nog duidelijker 

 

De laatst bekende (multidisciplinaire) externe evidentie wordt geïmplementeerd. Zoals vooral met betrekking tot de schouder, 

KANS, heup, knie, verslaglegging en aspecifieke lage rugpijn.  

 

Hoofdstuk 9 - de Schouderregio. Vanwege de sterke affiniteit van de auteurs met dit onderwerp is het Koningshoofdstuk 

met 45 pagina’s fors uitgebreid tot 166 pagina’s!  

Het bevat nu een onderzoek- en behandelprotocol voor aspecifieke en mild specifieke schouderpijn. Er is veel onderbouwde  

aandacht voor reductietesten, het concept van de bindweefselplaten en de wervelkolombehandeling 

Hoofdstuk 11 en 12 leveren de basis voor pre- en postoperatieve knie- en heupprotocollen (met graded activityprogramma) 

Hoofdstuk 13 is sterk uitgebreid en bevat 23 nieuwe laagdrempelige functionele (huiswerk)oefeningen (nu 69 totaal!) zoals 

excentrische schouderoefeningen, elleboogkrukkentraining en core stability oefeningen   
         “ Extremiteiten” is een uitstekende ondersteuning bij het behalen van de Plus-audit… Veel leesplezier! 


