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Osteopathie: een evidence informed medische praktijk

Introductie: EIO
De beroepsgroep van osteopaten is zich terdege bewust van het feit dat evidence based (informed)
osteopathy niet meer weg te denken is als basis voor het nemen van beleidsbeslissingen maar vooral
ook voor het nemen van beslissingen in de alledaagse osteopathische praktijk.1
Evidence informed osteopathy (EIO) staat voor een osteopathie die haar eigen kennis en ervaring met
inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek kritisch aftoetst, om op die manier voor een concreet
klinisch geval een optimale oplossing te vinden of strategie te ontwikkelen. EIO is prioritair voor onze
beroepsgroep en maakt integraal deel uit van het academisch onderwijs in de osteopathie.
Ondanks de schaarse middelen voor osteopathisch onderzoek wereldwijd, werden er tot december
2013 in de belangrijkste medische databanken meer dan 1.500 onderzoekspublicaties met betrekking
tot osteopathie teruggevonden. Hierbij zijn er publicaties die een zeer sterke evidentie aantonen met
betrekking tot haar effectiviteit, zoals bijvoorbeeld meta-analyses2 en er zijn ook artikels die als casereport3 bijvoorbeeld wat lager op de evidentieladder staan. Belangrijk is dat er wel degelijk evidentie
voorhanden is en dat, in het laatste decennium, het aantal studies die het verband tussen osteopathie en
een verbetering van verschillende specifieke klinische aandoeningen aantonen, sterk zijn toegenomen.4
Daarenboven steunt de osteopathie zich, zoals ook de conventionele geneeskunde dit op identieke
wijze doet, op kennis binnen de basiswetenschappelijke vakgebieden zoals de anatomie, de fysiologie,
de biomechanica, e.a. De osteopathie als beroepsgroep en de osteopaat-onderzoekers werken actief
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mee aan een verdieping en een verbreding van deze basiswetenschappelijke kennis.5 Hiervan getuigt
ook het onderzoekswerk dat uitgevoerd wordt aan de ULB - dienst osteopathie.
Er bestaan ook heel wat wetenschappelijke vaktijdschriften met betrekking tot osteopathie6, waarvan
er twee een impact factor hebben, namelijk de International Journal of Osteopathic Medicine7 en The
Journal of the American Osteopathic Association.8
Effectiviteit van de osteopathie
Wanneer men in het KCE-rapport9 concludeert dat de osteopathie effectief is voor lagerug- en nekpijn,
en wanneer zelfs gesteld wordt dat manuele interventies beter zijn dan de klassieke aanpak van de
huisarts en bovendien onderzoek aantoont dat osteopathie minder gepaard gaat met neveneffecten en
kostensparend kan zijn, dan zijn er zeer valabele redenen waarom osteopathie eerste keuze dient te zijn
bij de behandeling van deze klachten.
Dit is ook precies wat klinische richtlijnen hieromtrent aangeven10,11 en deze conclusies worden steeds
weer bevestigd door meer omvangrijke en wetenschappelijk degelijkere studies.12
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Niettegenstaande de relatief grote hoeveelheid studies met betrekking tot lagerug- en nekklachten13,
mag men de effectiviteit van de osteopathie echter niet beperken tot enkel deze klachten. Een analyse
van de beschikbare literatuur levert aanwijzingen dat osteopathie effectief is bij bijvoorbeeld:


Hoofdpijn14



Houdingsasymmetrie bij kinderen15



Malocclusie16



Pneumonie17



Prikkelbare-darm-syndroom18



Chronische prostatitis19



Schouderpijn20



Temporomandibulaire klachten21



Klachten van de onderste urinewegen22



Zwangerschapsklachten23

Dat er hieromtrent nog bijkomend wetenschappelijk onderzoek dient te gebeuren spreekt voor zich.
Wervelzuilklachten betekenen tenslotte 65% van het patiëntenbestand van een osteopaat (zie SDC-Project in het Verenigd
Koninkrijk en een vrijwel gelijkaardig percentage in het KCE-Rapport).
http://www.osteopathy.org.uk/uploads/standardised_data_collection_finalreport_24062010.pdf
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Daarin verschilt de osteopathie echter niet van andere medische beroepen. Door klinisch en
fundamenteel onderzoek wil de beroepsgroep voldoende evidentie verzamelen ter verbreding van haar
indicatiegebied, zodat dit een correctere weerspiegeling geeft voor wat als osteopaat in de alledaagse
praktijk ervaren wordt.

Kosten-baten
Studies met een de kosten-baten-analyse van osteopathische zorg zijn tot dusver eerder schaars en
vertonen een heel aantal biases die het werkelijke effect ervan dreigen te ondermijnen. 24 Toch
suggereren enkele studies dat osteopathische zorg kostenbesparend is, de nood aan medicatie doet
afnemen, de patiënt aan minder diagnostische testen blootstelt en in vele gevallen een verminderd
risico op complicaties geeft.25
Enkele onderzoekingen vonden dat osteopathische zorg een gunstig effect kan hebben op de lengte
van het ziekenhuisverblijf en de dus daarmee gepaard gaande kosten bij patiënten duidelijk
verminderden.26
Safety first
Osteopathie is vooral ook een veilige geneeswijze. Onderzoek toont aan dat er weinig tot geen
neveneffecten worden vermeld na een osteopathische behandeling. Als er dan al ongewenste effecten
worden gemeld, zijn deze meestal zeer mild en van korte duur (zoals stijfheid, vermoeidheid, lichte
hoofdpijn, e.a.).27
Voor wat betreft de in de media veelbesproken en omstreden nekmanipulaties, bestaat er
eenvoudigweg te weinig cijfermateriaal uit klinische studies om tot een gefundeerde uitspraak te
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komen. Dit is ook de conclusie van het KCE-Rapport. Fundamenteel onderzoek toont aan dat de
mechanische belasting tijdens de cervicale manipulaties, uitgevoerd door osteopaten, niet
verantwoordelijk kan geacht worden voor deze zware complicaties.28 Klinisch onderzoek29 toont aan
dat de ernstige risico’s waarvan sprake, uiterst zeldzaam zijn. Zo zeldzaam dat het bijna onmogelijk
lijkt om een prospectieve studie hierover te maken.30 Het is ook zo dat de studies die berichten over
deze complicaties, meestal retrospectieve case-control studies en case reviews zijn, die veelal tot niet
éénduidige conclusies komen en dat dit type van studie geen uitspraak kan doen over een mogelijk
causaal verband tussen cervicale manipulaties en het optreden van een CVA of een cervicale arteriële
dissectie (CAD).31 Ook een recent literatuuroverzicht dat aan de hand van case-studies retrospectief de
relatie tussen CAD/CVA en cervicale spinale manipulaties tracht te onderzoeken, toont aan dat de
waarde ervan minimaal is. 32 Eén onderzoek (als uitzondering een prospectieve studie) stelt dat de
voordelen van manipulatieve interventie voor patiënten met nekpijn, de risico’s overstijgen. 33
Daarenboven is geen enkel onderzoek bekend waar enkel osteopaten het onderwerp uitmaken van
deze vraagstelling.
Wanneer men deze conclusies dan nog toetst aan de daadwerkelijke osteopathische praktijk mogen we
vaststellen dat dat de verzekeringsmaatschappijen, voor de osteopaten in België, ruim 30 jaar geen
schadegevallen met blijvende letsels ter hoogte van de cervicale wervelzuil te melden hebben. De
beroepsgroep van osteopaten in België betaalt, als eerstelijns-gezondheidszorg, één van de laagste
verzekeringspremies voor burgerlijke aansprakelijkheid.
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Ter vergelijking: Ondanks het feit dat het niet bewezen is dat NSAIDs effectiever zijn voor nekpijn
dan cervicale manipulaties, zijn er aanwijzingen dat het gebruik ervan vele honderden malen
gevaarlijker is dan het uitvoeren van cervicale manipulaties. 34 Zelfs het eerste-keuze-preparaat
Paracetamol wordt in recente meta-analyse van zijn troon gestoten.35
Uiteraard staat de veiligheid van iedere patiënt centraal en mag het gebruik van eender welke techniek,
binnen de osteopathie, de gezondheid van de patiënt op geen enkel moment in het gedrang brengen.
Daarom stelt de osteopathische beroepsgroep zich van eventuele neveneffecten steeds op de hoogte,
voert ze een pro-actief beleid met betrekking tot het onderzoek hieromtrent, stelt ze richtlijnen op
dienaangaande en wapent ze osteopaten in opleiding met een kritische instelling met betrekking tot
indicatiestelling, risico-batenanalyse, e.d.
Inspanningen om de evidence in de dagelijkse praktijk te brengen
Goed onderbouwd wetenschappelijk onderzoek is primordiaal voor een kwaliteitsvolle hulpverlening
maar tevens moet er aandacht zijn om deze informatie tot bij de osteopaat te krijgen. Iets wat volgens
meerdere studies36 niet evident blijkt te zijn maar waar de beroepsgroep er alles aan doet om dit te
verwezenlijken. Hiervoor wordt er een beroep gedaan op een samenwerking met het Belgisch Centrum
voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) en met de Commission for Osteopathic Research, Practice
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and Promotion (CORPP vzw)37 die resultaten van de meest recente wetenschappelijke onderzoekingen
via een maandelijkse nieuwsbrief in de individuele osteopathische praktijk aanbiedt.
Opleiding Osteopathie en EBM
Het beeld van de EBM dat sommige academici ons voorhouden is misleidend. Er is a priori niet meer
EBM in de conventionele geneeskunde dan in de osteopathie. Waar de fysische geneeskunde of de
psychiatrie bijvoorbeeld specialiteiten zijn die vele jaren universitaire studies vragen, is dit zeker niet
te danken aan hun EBM-gehalte. De ware reden is echter dat de mentale gezondheid of het aanwenden
van fysische technieken voor het behandelen van ziektes te ernstige disciplines zijn om geen deel uit te
maken van onderwijs en of onderzoek op academisch niveau. De universiteiten doceren de
geneeskunde omdat er zieken zijn en niet omdat ze 100% evidence-based is. Precies dit is ook de
betekenis die er werd gegeven aan de opleiding osteopathie aan de ULB. Deze opleiding vindt plaats
binnen de faculteit motorische wetenschappen, is gespreid over zes jaar en wordt georganiseerd in
nauwe samenwerking met de faculteit geneeskunde. De osteopathie wordt niet als alternatief voor de
conventionele geneeskunde beschouwd maar als een mogelijk antwoord op een aantal
gezondheidsproblemen in overleg met andere zorgverleners.
Een gelijkaardige academische opleiding aan een Vlaamse universiteit dient dan ook een logische
volgende stap te zijn om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de beroepsgroep en de vraag
van de beleidsmakers naar EBM en hun bezorgdheid met betrekking tot de veiligheid van de patiënt.38

Conclusie
Het mag duidelijk zijn dat de osteopathie zich geheel heeft ingeschreven in het evidence-based (informed) gebeuren en dat de beroepsgroep haar volle verantwoordelijkheid draagt om dit op alle
mogelijke niveaus in te vullen. De beroepsgroep legt ook voor de toekomst haar prioriteiten vast om
van de osteopathie een nog bredere evidence-informed practice te maken die leidt tot zorg op maat van
de patiënt.39
Het is nu aan de beleidsmakers om haar onomstotelijke maatschappelijke relevantie40 en duidelijke

37
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evidence-base-strategie te honoreren met een gepaste politieke erkenning en regulering van het
beroep. De te volgen weg in de zoektocht naar duurzame oplossingen dient best geïnspireerd te
worden door de plicht van de beleidsmakers en de bevoegde instanties om de patiënt te begeleiden
(lees vooral ook “te beschermen”) bij hun vrije keuze van zorg.41 Wanneer de patiënt een bewuste
keuze voor osteopathische zorg heeft gemaakt, is het de morele plicht van de beleidsmakers om te
zorgen voor een juridisch kader dat zijn/haar veiligheid en rechten maximaal vrijwaart en dient een
gedegen opleiding en een gepaste omkadering en middelen voor het doorvoeren van wetenschappelijk
onderzoek te worden voorzien die het de osteopaat moet in staat stellen de beste zorg aan te bieden.

Het KB van 22.08.2002 betreffende de bescherming van de patiënt garandeert de vrije keuze en verwijst in deze ook naar
de niet-conventionele zorgverstrekker (art 2 § 3).
41
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