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WAT IS CHIROPRAXIE? 

WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC 
 
 
A health profession concerned with the diagnosis, treatment and 
prevention of mechanical disorders of the neuromusculoskeletal 
system, and the effects of these disorders on the functions of the 
nervous system and general health. There is an emphasis on 
manual treatments including spinal manipulation and other joint 
and soft-tissue manipulation”. 
 



HISTORIEK 



HISTORIEK 

 Moderne chiropraxie 

 Daniel David Palmer 

 18 september 1895 

 Davenport, Iowa, 
USA 

 

 “subluxatie” is de 
oorzaak van alle 
ziekten 



HISTORIEK 

Eerste chiropraxie-praktijk in Brussel opgestart door 

Henri Gillet in 1923 
 

Pionier « motion palpation » 

 

Belgische Vereniging van Chiropractors sinds 1946, erkend 
in 2010. 

 

 



CHIROPRAXIE IN BELGIE 

 BSC anno 2011:  110 leden. 

 8% van de Belgische bevolking deed in 1997 
beroep op alternatieve geneeswijzen. 

 11% in 2001 

 33,7 % in 2009 (KCE 2011) 

 1,7% van de Belgische bevolking deed in 2001 
beroep op een chiropractor. 

 2,2% in 2009 (KCE 2011) 

 



CHIROPRAXIE IN BELGIE 

 Wet Colla (1999): kaderwet niet-
conventionele geneeswijzen. 

 Terugbetaling door ziekenfondsen. 

 BSC < ECU < WFC < WHO 

 BSC 

 Garandeert opleiding en deontologie 

 Organiseert PGE (minimum 24u/jaar) 

 

 



OPLEIDING 

 Geen opleiding in België 

 Jonge generatie chiropractors: 95% AECC 
(Bournemouth, Engeland) of IFEC (Parijs).  

 5-jarige voltijdse universitaire opleiding 

 Diploma: Msc Chiropractic 

 Diploma: Doctor of Chiropractic 

 1 jaar deeltijdse stage in Europa (GEP) 

 ECCE  ENQA (european association for quality 
assurance in higher education) 

 

 



CHIROPRAXIE IN DE PRAKTIJK 
verassend niet-alternatief 

 Anamnese 

 Klinisch onderzoek 

 Bespreking van de bevindingen 

 Bespreking van de therapeutische opties 

 Behandeling 

 Bij doorverwijzing: verslag naar 

huisarts/specialist 

 



KLINISCH ONDERZOEK 

 Neurologisch 

 Orthopedisch 

 Specifiek chiropractisch 

 Inspectie/statiek 

 Segmentale mobiliteit (bewegingspalpatie) 

 Musculair evenwicht 

 Vasculair/abdominaal 



Segmentale mobiliteit 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gUvJocco4Qo


Bespreken van de bevindingen 

 Differentiaal diagnose 

 “Scope of practice” 

 Alternatieve behandelingsvormen 



BEHANDELING 

 MANIPULATIE indien nodig en veilig 

 Aangevuld met 

 Zachte weefsel- en mobilisatietechnieken (TPT, 
tractie) 

 Oefenprogramma 

 Posturale reëducatie; houdingsadvies/stretching 

 Advies met betrekking tot pijncontrole 

 Advies met betrekking tot werkhervatting 



MANIPULATIE 

http://www.youtube.com/watch?v=9VXUk0eU1Fc


 http://nl.youtube.com/watch?v=CAVxOFftqx
g 

 http://nl.youtube.com/watch?v=_6TVseOd9y
A 

 http://nl.youtube.com/watch?v=NhwECwj3L
DI 

 

http://nl.youtube.com/watch?v=CAVxOFftqxg
http://nl.youtube.com/watch?v=CAVxOFftqxg
http://nl.youtube.com/watch?v=_6TVseOd9yA
http://nl.youtube.com/watch?v=_6TVseOd9yA
http://nl.youtube.com/watch?v=NhwECwj3LDI
http://nl.youtube.com/watch?v=NhwECwj3LDI


MANIPULATIE 

‘high velocity, low amplitude manipulation’ 

 Een  manipulatie is een kleine, korte, snelle, beheerste 
manuele impuls op een specifiek uitgezocht niveau van 
de wervelkolom of een perifeer gewricht. 

 



Effect manipulatie 

 Mechanische deblokkage 

 Verbreken (peri)-articulaire  adhesies 

 Snelle stretch van intersegmentale spieren 

 Stimulatie van mechanoreceptors in het kapsel 
met reflex-relaxatie van spieren en pijn inhibitie 

door endorphine productie (1,2) 

 

(1) Haldeman. JMPT (2000) 23, 2; 112-4 

(2) Electromyographic responses of back and limb muscles associated with 
spinal manipulative therapy.”  

 Herzog W. Scheele D., Conway P.J.    Spine (1999); 24 (2): 146-152 

 



FUNCTIESTOORNIS 

Chronisch 

“deconditionering” 

- statische/dynamische overbelasting (bv. RSI) 

- structurele statiekafwijking: verworven/congenitaal 

- compensatoire statiekafwijking 

- specifieke arthropathieën 

Acuut 
 

-Trauma 

- “verkeerde beweging” 

- acute overbelasting 

Functiestoornis 
(a)symptomatisch 

Nieuw compensatoir bewegingspatroon (afferentie/efferentie) 

-mechanoreceptoren 

-inhibitie/facilitatie van spieren 



opheffing van compensatoire bewegingspatroon somatische afferente excitaties 

herstel functiestoornis 

manipulatie 

 inflammatie 

 lokale circulatie 

Reflex respons 
-veranderingen in musculaire,  

autonome, hormonale en immunulogische functies 



WIE MANIPULEERT? 

 Kinesitherapeut 

 Manuele therapeut 

 Osteopaat 

 Arts 

 Huisarts  

  Geneesheer-specialist (fysiotherapeut) 

 Chiropractor  



Contra-indicaties 

1. Breuken, gewrichtsinfecties, acute 
inflammatoire aandoeningen, tumoren, 
instabiliteit (traumatische spondylolisthese) 

2. Vergevorderde osteoporose 

3. Zeer acute whiplash-patiënten 

4. Zenuwwortelcompressie met progressieve 
neurologische uitvalsverschijnselen 

5. Insufficiëntie van het VBA-complex 



Indicaties 

 Mechanische nek- dorsale en lage rugpijn al 
dan niet met gereffereerde en/of radiculaire 
uitstraling. 

 Sacro-iliacale disfunctie (!) 

 Cervicogene- en spanningshoofdpijn 

 Migraine 

 Cervicogene duizeligheid 

 Perifere gewrichtsklachten 



Bijwerkingen van manipulatie 

 Mechanische en neurologische bijwerkingen 

 Ernstige bijzonder zeldzaam (Cagnie et al., 2004) 

 Lichte en benigne vrij vaak (Rubinstein et al., 2008) 



Senstad et al SPINE, 1997 22 (4): 
435-440 

 Studie met 1058 patiënten, 102 chiropractors 
in Noorwegen, 4712 behandelingen 

 

 Geen ernstige complicaties vastgesteld 

 45% had in de loop van max. 6 behandeling 
geen enkele nevenwerking  

 74% van de bijwerkingen verdween binnen de 
24 uur 

 



Bijwerkingen van manipulatie 

 Meest voorkomende bijwerkingen 

 Meer pijn lokaal (53%) 

 Hoofdpijn (12%) 

 Vermoeidheid (11%) 

 Uitstralingspijn (10%) 

 Weinig voorkomende bijwerkingen 

 Duizeligheid (5%) en nausea (4%) 

 5% andere… 

 





Chiropractic and stroke 

 Hoogcervikale manipulatie en dissectie a. 

vertebralis: kan het? 

 Incidentie: 1 op 400 000 tot 1 op 5,8 miljoen 

 Algemeen: estimatie van 1 op 1,3 miljoen 
(Klougart et al., 1996) 

 Biomechanische studies: mechanisme? 

 ‘stress’ op a. vertebralis tijdens SMT (Symons et 

al., 2002) 

 Temporaal versus causaal verband? 

 



 

 

Cassidy et al. Risk of vertebrobasilar 

stroke and chiropractic care: results 

of a population-based case-control 

and case-crossover study. Spine 

2008; 33 (4 Suppl.)): S176-83 

 

 

 



Conclusie auteurs 

 Een significant temporaal verband doet een causaal 

verband vermoeden maar is het niet. 

 Er kon geen verhoogd risico aangetoond worden op het 

krijgen van een beroerte in associatie met chiropractische 

zorg vergeleken met zorg verleend door artsen. 

 Patiënten die een beginnende dissectie doormaken hebben 

nek-en/of hoofdpijn en zoeken daarvoor hulp bij 

chiropractor of huisarts.  

 De manipulatie is de aanleiding, niet de oorzaak. 

 De focus moet niet langer liggen op het screenen van de 

mogelijke risicopatiënten, maar op het detecteren van 

patiënten die een dissectie aan het doormaken zijn. 

   



Risicopatiënten 

 Anatomische afwijkingen in de arteria 

vertebralis, fibromusculaire dysplasie, 

bindweefselafwijkingen, genetische 

stoornissen in collageen, erfelijke factoren, 

hyperhomocysteïnaemie, bovenste 

luchtwegeninfecties en trauma. 

 Maar ook: 18 ADL activiteiten daadwerkelijk 

geassocieerd met beroerte. 



Rugpijn behandelen? 

Dilemma! 
 Enerzijds: 

 Rugpijn kost ons jaarlijks een miljard euro 

 88.000 ruglijders nemen elk jaar 5,7 miljoen dagen 
ziekteverlof 

 Een op drie werknemers lijdt pijn op het werk 

 30% van de Belgische bevolking lijdt chronische pijn 

 Anderzijds:  
 NHG standaarden  acute niet-specifieke LRP:  

 Uitsluiten ‘red flags’ 

 Geruststellen, blijven bewegen, ev. aangevuld met 
pxstillers, nsaids en spierrelaxantia 
 Oefeningen en manipulatie worden niet aangeraden de 

eerste 6 weken! 

 



Peter Croft et al. Outcome of Low back pain in General Practice: 

a Prospective Study BMJ, Vol 316  2 May 1998, pp. 1356-1359 

Assumptie: 90% van de patiënten die de huisarts 
consulteren voor LBP is binnen de maand volledig 
pijnvrij 

 
90% van de patiënten stopt inderdaad binnen de drie 

maand met het consulteren van de huisarts met zijn 
klachten van LBP, ook al had het merendeel nog altijd 
substantiële klachten 

25% van de patiënten was volledig klachtenvrij binnen de 12 
maanden 

 



Conclusies Croft et al. (1998) 

 Aangezien de meeste patiënten ook op lange termijn (12 

maanden) blijven klagen over LRP en functionele 

stoornissen, zouden effectieve vroegtijdige 

behandelingsvormen de last van die klachten en de 

sociale, economische en medische implicaties kunnen 

reduceren. 



Is medische beeldvorming 

noodzakelijk? 
 

 

 

 Recommendations For GP’s regarding 
imaging with respect to LBP. (New Zealand 
Family Physician 2002; 29; 97-101) 

 

 



Criteria voor beeldvorming bij 
LBP 
 Man ouder dan 55, vrouw ouder dan 50 
 Geschiedenis van trauma 

 Geschiedenis van Ca 

 Gekende osteoporose 
 Onverklaarbaar gewichtsverlies 

 Onverklaarbare koorts 

 Langdurig cortisone gebruik 
 Ernstige, niet-aflatende nachtelijke pijn 

 Pijn die erger wordt als de patiënt gaat liggen 

 Tekens van cauda equina syndroom (vooral urinaire 
retentie, bilaterale neurologische tekens, 
zadelanesthaesie) 
 

 



Conclusies auteurs 

 De guidelines zijn consequent in hun 
aanbeveling om geen RX voor te schrijven de 
eerste 4 weken van ongecompliceerde LBP 

 Als er bij het klinisch onderzoek geen ‘red 
flags’ gevonden worden, is de kans dat er via 
beeldvorming ernstige pathologie gevonden 
wordt 1 op 2500 

 



Chiropraxie evidence-based? 

 Effectiveness of manual therapies: the UK 
evidence report: Gert Bronfort  , Mitchell 
Haas  , Roni Evans  , Brent Leiniger   and John 
Triano  Chiropractic & Osteopathy 2010, 18:3 

 Gebaseerd op alle guidelines en rct’s die 
beschikbaar zijn (rond een bepaald topic) 

 

http://www.chiroandosteo.com/registration/technical.asp?process=default&msg=ce
http://www.chiroandosteo.com/registration/technical.asp?process=default&msg=ce
http://www.chiroandosteo.com/registration/technical.asp?process=default&msg=ce
http://www.chiroandosteo.com/registration/technical.asp?process=default&msg=ce
http://www.chiroandosteo.com/registration/technical.asp?process=default&msg=ce












Conclusie 

 Manipulatie is vooral effectief bij lage rugpijn, 
nekpijn, bepaalde types hoofdpijn , 
cervicogene duizeligheid en bepaalde 
perifere gewrichtsproblemen 

 Maar: moderate evidence: het probleem lage 
rugpijn, het probleem nekpijn: zeer 
algemeen: subclassificaties nodig!! 

 



evidence based vs cost-
effectiveness? 

 Kost-effectiviteit van manuele therapie vs 

kinesitherapie en ‘standard care’ van 

huisarts voor nekpijn (Hoving et al. 2003) 

 

 Behandelingsstrategie die voornamelijk bestaat uit 
mobilisatie door een manueel therapeut is  beter en 
goedkoper dan kinesitherapie voornamelijk bestaande 
uit oefeningen, en dan de behandeling door de 
huisarts voor patiënten met nekpijn. 

 Het effect was het grootst bij patiënten met de ergste 
nekpijn bij het begin van de studie. 

 NB: oefeningen en medicatie!! 

 

   

 



Conclusie Hoving et al. 

 As the results were convincingly in favour 
of manual therapy, in our opinion new 
treatment strategies should be compared 
directly to manual therapy. It is not 
sufficient, and even irrelevant, to show 
that a new therapy is effective compared 
to placebo, non-treatment or continued 
GP care. 



Evidence based vs cost-
effectiveness 

 Legoretta et al. Archives of Internal 
Medicine Oct 2004 
 Resultaten van een vergelijkend onderzoek van 

700.000 verzekerde patiënten met extra polis voor 
chiropraxie en 1.000.000 verzekerde patiënten 
zonder polis voor chiropraxie  

 



Resultaten 

1. De kost van de behandeling van rugpijn 
daalt met 28% 

2. Hospitalisaties verminderen met 41% 

3. 32% minder rugoperaties 

4. De kost van medische beeldvorming daalt 
met 37% 

 

NB: vrije parameters!! 

 



Algemene conclusie cost-
effectiveness chiropraxie 

 Meer onderzoek nodig! 

 Duur en tijdrovend! 



Chiropraxie in Europa 

 

 → Eerstelijnsgezondheidszorg: Denemarken, Frankrijk, 
IJsland,  Italië, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden, 
en Zwitserland. 

 België?? 

 

 
 

 



Casus 

 40 year old male, married, 2 kids 

 desk job, full time 

 1x/w squash 

 PMH: bilateral partial meniscectomy; appendectomy; fracture R 
arm; pneumonia  

 presenting complaint 

 severe, sharp, continuous pain in right posterolateral leg from 
buttock to lateral side of foot 

 No LBP 

 associated symptoms 

 P/N foot, no subjective motor/sensory loss, no pain at night 

 



Casus 
 

 Duration 

 3 weeks, gradual onset, severe but not progressive 

 aggravating factors 

 sitting, standing 

 relieving factors 

 brufen 600 mg 4x/day (!!) 

 lying down, walking 

 previous episodes 

 july 2005, similar episode, no treatment but medication, 
symptom free after 6 weeks 

 treatments: none 

 Further investigations 
 CT scan Lx: very slight circumferential bulging L5-S1, otherwise NAD 

 



Casus 

 Severely restricted/painfull (leg) Lx flexion 

 otherwise normal  Lx ROM 

 Lasègue R 50° positive for pain in leg 

 heel/toe walking NAD 

 No motor/ sensory/ reflex changes 

 No pelvic misalignment, no LLD 

 SI impaction tests slightly positive on R 

 motion palpation: SI fixation R 

 hyperflexion of R hip (>90°)  with IR aggravates pain in leg 

 passive IR of R hip (with knee in 90°) aggravates pain in buttock, 
passieve ER of R hip relieves pain 

 R buttock esp. M piriformis extremely TTP 

 



Casus 
DDX 

 Piriformis syndrome 

 Lumbar HNP 

 dynamic lateral stenosis due to degenerative 
changes 

 SI syndrome 

 Myofascial pain syndrome gluteal 
musculature 

 



Treatment and outcome 

 Chiropractic manipulation of SI joint  

 TPT of m. piriformis 

 STW including  (self) stretch of m. piriformis 

 

 full recovery in 4 weeks with 1 Tx/w and 60% 
of recovery occured within 1st week of 
treatment 

 



m. piriformis 

 M. piriformis 

 O: anterior lateral border of 
sacrum (1st-4th sacral foramen) 

 A: superior border of trochanter 
major 

 N: n. piriformis (1st-2nd sacral 
nerves; plexus piriformis) 

 F: ER of extended hip, abduction 
of flexed hip 

 





From Beaton, L.E. and B.J. Anson. The relation of the sciatic nerve 

and its subdivisions to the piriformis muscle. Anat. Rec. 70:1-5, 

1938  



Sciatica of nondisc origin and piriformis 

syndrome: diagnosis by magnetic resonance 

neurography and interventional magnetic 

resonance imaging with outcome study of resulting 

treatment. 
 

 

239 patients with chronic 

sciatica with no effect of 

treatment. 

piriformis syndrome: 67.8% 

(Filler et al., J Neurosurg Spine. 2005 Feb;2(2):99-115. 



Chiropraxie? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3pbKc5ErZqE


VRAGEN? NU! 
 


