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Revalidatie bij Defensie: perma-
nente evoluties en innovaties

damien Van Tiggelen

Sinds 2012 is majoor Damien Van Tiggelen verantwoordelijk voor de kinesitherapeutische zorgen 

bij Defensie. Hij werkt sinds 1993 in het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) samen met 

een team kinesitherapeuten in het Centre for Musculoskeletal Medicine & Rehabilitation. Daar 

leidt hij onder meer het onderzoek naar de preventie van overbelastingsletsels bij militairen. 

La rééducation militaire belge a récemment fêté son centenaire. 
Cette spécialité médicale militaire reste, malgré tout, jeune et 
en évolution permanente. La rééducation des lésions en mi-
lieu militaire varie et évolue en fonction du type d’opération 
militaire ou du type d’entraînement suivi. La prévention de 
lésions de surcharge est un des aspects qui est étudié au sein du 
« Centre for Musculoskeletal Medicine & Rehabilitation (Centre 
de médecine musculo-squelettique & revalidation, CMMR) » 
de l’hôpital militaire Reine Astrid. Ceci a, par exemple, mené 
à une modification des tests militaires d’aptitude physique. 

De la restructuration récente de la Défense et de la collaboration 
avec le secteur civil découlent des opportunités et challenges 
de complémentarité de soins et de trajets de soins. Le CMMR 
se focalise, entre autres, sur les évaluations fonctionnelles afin 
de cibler les traitements de manière efficiente. Le CMMR par-
ticipe également activement à la recherche scientifique, en 
collaboration avec des centres de recherches (inter)nationaux 
universitaires et militaires.

Wetenschappelijk en technologisch onderzoek – Recherche scientifique et technologique
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inleiding

Het begin van de 20ste eeuw betekende ook het begin van de evolutie van revali-
datie-empirisme naar revalidatiewetenschappen. Dit was voor de geneeskunde 
niet anders. Voor de revalidatie van de ontelbare gewonden tijdens WO I, ontbra-
ken er zorgverstrekkers enerzijds en was de mechanisatie de trend anderzijds. 
Voor de revalidatie van patiënten ontwikkelde men vaak complexe toestellen die 
de therapeut vervingen. Ook de elektrotherapie en de thermotherapie kregen 
dankzij WO I de wind in de zeilen. 

In het begin van de Grote Oorlog waren er te weinig middelen voor de revalida-
tie van de gewonden. Al snel had de Belgische Gezondheidsdienst een eerste 
revalidatiecentrum in Rouen dat de naam “Hôpital anglo-belge Roi Albert 1er” 
meekreeg en later verhuisde naar Bonsecours (1916). In het Dépôt des Invalides 
in Port-Villez-les-Vernon konden de patiënten een beroep aanleren. De patiënten 
die in het hospitaal l’Océan in De Panne opgenomen werden, bleven er van de 
chirurgische ingreep tot het volledige functionele herstel. 

Innovaties en technologische vooruitgang zijn onlosmakelijk verbonden met 
oorlogen. Tijdens WO I werden prothesen verbeterd, nieuwe oefentoestellen 
uitgevonden en zelfs de vroegtijdige mobilisatie van gewrichten in plaats van 
lange immobilisaties dateert van toen (de methode Willems). De functionele 
revalidatie met het oog op een professionele reconversie voor oorlogsinvaliden 
was een van de belangrijkste veranderingen in het revalidatieproces. Een inva-
lide werd omgeschoold tot een waardevolle werknemer die in een maatschappij 
waar velen verminkt en voor het leven getekend waren, een nieuwe waardevolle 
plaats kreeg. Dit was misschien geen spectaculaire technologische vooruitgang, 
maar dit betekende het prille begin van de integratie van een maatschappelijke 
dimensie in de motorische revalidatie van het individu. 

Het begin van de moderne militaire revalidatie dateert uit die periode. Voordien 
werden invaliden naar tehuizen of op straat gestuurd. De aantallen waren ook 
nooit zo groot geweest als tijdens en na de Grote Oorlog. Tegenwoordig is de 
revalidatie en de nazorg van gewonde militairen nog steeds heel belangrijk. 
Het is niet alleen een zaak van traditie of morele plicht: de pathologie is vaak 
specifiek en complex en bovendien is de patiëntpopulatie ook bijzonder. Er is 
daarom een enorme traditie van innovatie en toepassing van avant-gardistische 
technologie in de militaire revalidatie. De omringende landen kozen vaak om 
nauw met de burgersector samen te werken voor wat betreft de geneeskundige 
zorgen. Voor de revalidatie wordt veeleer gekozen om dit zelf te doen. Denken 
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we maar aan het Defence Medical Rehabilitation Centre Headley Court (VK) 
of het Militair Revalidatie Centrum in Doorn (Nederland). 

De moderne militaire geneeskunde, de veranderde evacuatiemogelijkheden 
en de ballistische bescherming van voertuigen en individuen hebben tijdens 
recente conflicten ervoor gezorgd dat de overlevingskans van de zwaargewonde 
militair aanzienlijk toegenomen zijn. Hierdoor komen nu ook patiënten in het 
militaire revalidatiecircuit terecht met letsels die voordien zelden voorkwamen. 
We denken dan voornamelijk aan de letsels opgelopen tijdens recente conflicten 
in Irak en Afghanistan waar het gebruik van geïmproviseerde explosieven vele 
multipele amputaties (amputaties van meerdere ledematen) en traumatische 
hersensletsels hebben veroorzaakt. 

De Belgische militairen bleven gelukkig gespaard van dergelijke letsels tijdens 
deze conflicten. Dit neemt niet weg dat de Belgische Medische Component ook 
al deze evoluties nauwlettend volgt en zelf ook actief onderzoek voert in het 
domein van de revalidatie van de militaire patiënt.

Het personeel van Defensie werd een tiental jaar geleden uitgeroepen als de 
grootste rijkdom van het Departement. Gezien de constante verminderingen 
in aantallen en de variatie in opdrachten is het een absolute must om over fit 
personeel te beschikken. Ook dragen de artsen en kinesitherapeuten van het 
Centre for Musculoskeletal Medicine & Rehabilitation (CMMR) van het Mi-
litair Hospitaal – de specialisten van het bewegingsstelsel bij Defensie – hierbij 
hun steentje in samenwerking met militaire en civiele partners. 

PreValidaTie

Prehabilitation in het Engels of prevalidatie is een neologisme dat in de sport-
medische wereld sterk in de kijker staat. Militairen zijn als topsporters, be-
halve dat ze geen fysieke topprestaties moeten leveren in een specifieke sport 
gedurende enkele jaren, maar wel langdurige, gevarieerde fysieke prestaties 
gedurende hun hele loopbaan. In de Amerikaanse literatuur wordt daarom ge-
sproken over tactical athletes. Dit maakt van preventie van letsels een belangrijk 
aandachtspunt voor Defensie. 

Letsels van het musculoskeletale of bewegingsstelsel (beenderen, spieren, ge-
wrichten, pezen …) kunnen in twee grote groepen ingedeeld worden. Er zijn ten 
eerste de traumatische letsels waarbij het letsel plots optreedt (veelal ten gevolge 
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van een impact met hoge energie): een spierscheur, een botbreuk, een kruisband-
letsel, enz. Daarnaast zijn er ook de overbelastingsletsels. Daar treedt het letsel 
eerder geleidelijk op. We denken aan de vaak voorkomende letsels bij militairen: 
achillespeesletsels, knieschijfpathologie, lagerugpijn, nekpijn. Gezien de aard 
van de fysieke activiteiten bij Defensie komen deze overbelastingsletsels heel 
frequent voor. Het voorspellen van traumatische letsels is zeer moeilijk of zelfs 
haast onmogelijk. Er wordt tegenwoordig heel veel wetenschappelijk onderzoek 
verricht naar de identificatie van risicofactoren voor overbelastingsletsels. Risi-
cofactoren kunnen op hun beurt opgedeeld worden in vier categorieën (fig. 1). 

We passen de wetenschappelijke sportmedische literatuur toe in de medisch-
militaire wereld. Figuur 1 toont een aantal voorbeelden van risicofactoren die in 
dit model kunnen worden ingedeeld. Er is enerzijds de indeling in wijzigbare en 
niet-wijzigbare factoren en anderzijds de indeling in extrinsieke en intrinsieke 
risicofactoren. De intrinsieke risicofactoren verschillen voor elke soldaat of at-
leet individueel. De extrinsieke factoren zijn voor de hele sportploeg of peloton 
dezelfde. Het is niet zo dat alle mogelijke risicofactoren vandaag in kaart zijn ge-
bracht. Er wordt thans (en in de toekomst) nog veel wetenschappelijk onderzoek 
gevoerd naar de identificatie van risicofactoren. Aan de hand van statistische 
modellen wordt geprobeerd om voorspellingen op letsels op te stellen. 

In een eerste instantie werd voornamelijk gezocht naar biologische factoren 
zoals deze opgenomen onder de intrinsieke factoren in figuur 1. Deze zijn sterk 
individueel variabel en de belangrijkste risicofactor om een letsel op te lopen 
blijkt uit vele studies: een voorafgaand letsel. Hierdoor is de revalidatie van een 
letsel uiterst belangrijk in de preventie van een volgend letsel. Daarnaast heeft 

Risicofactoren Intrinsiek Extrinsiek
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Terrein
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internationaal en eigen onderzoek bij verschillende cohorten aangetoond dat 
militairen die zwak scoren op militaire fitheidstesten ook meer risico lopen op 
overbelastingsletsels. De belastbaarheid van dit personeel is niet in evenwicht 
met de fysieke belasting waaraan ze onderworpen zijn.

Het is ook steeds de bedoeling de belangrijkste risicofactoren op een eenvou-
dige, goedkope en snelle wijze te identificeren. Hiervoor verricht het CMMR veel 
onderzoek rond het gebruik van screeningtools zoals de Functional Movement 
Screen™ die in de US Army van toepassing is. Bij onze onderzoeksprojecten 
worden rekruten gescreend aan de hand van bestaande tools uit de sportmedi-
sche wereld die we dan zelf kunnen aanpassen. 

Zoals vermeld wordt eerst en vooral met de “biologische bril” naar risicofactoren 
gekeken. Een atleet of een militair is geen eenvoudige vertaling van een biolo-
gisch wezen. Elke individu evolueert in een bio-psychosociale context waarbij 
het biologische aspect daarvan een deel uitmaakt. Het optreden van symptomen 
van een letsel is niet altijd exclusief gerelateerd aan een biologisch letsel. Het is 
bijvoorbeeld algemeen bekend dat de correlatie tussen een hernia van de tus-
senwervelschijf in de lage rug en lagerugpijn zeer slecht is. We zien enerzijds 
patiënten die zware hernia’s vertonen op medische beeldvorming en daarvan 
relatief weinig symptomen vertonen en anderzijds patiënten die een “normale” 
rug hebben op de beeldvorming, maar die nog amper kunnen lopen door de pijn. 

Factoren zoals slaap (recuperatie), vochtopname, voedingspatronen, stress … 
hebben waarschijnlijk ook een grote impact op het optreden van letsels bij atleten 
en dus ook bij militairen. De identificatie van deze bijkomende risicofactoren en 
het samenbrengen ervan in een bio-psychosociaal kader zal ons in de toekomst 
in staat stellen een robuust model op te stellen om overbelastingsletsels te 
voorspellen en te voorkomen.

reValidaTie

Met meer dan 170 kinesitherapeuten per 100.000 inwoners, opgeleid in acht 
universiteiten, is België een van de koplopers in Europa. België heeft sinds 
WO I een traditie en expertise op het vlak van revalidatie opgebouwd. Recente 
hervormingen bij Defensie gingen gepaard met keuzes. Er werd gekozen om 
een deel van revalidatiezorgen aan de burgersector toe te vertrouwen en met 
aangenomen zorgverstrekkers samen te werken: artsen, kinesitherapeuten …
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Dit heeft ertoe geleid dat, binnen Defensie, misschien een verschuiving van 
de opdrachten is opgetreden voor de militaire revalidatie in het algemeen en 
voor de kinesitherapie in het bijzonder. Civiele zorgverstrekkers verstrekken 
nu de eerstelijnszorg op het Belgische grondgebied. Door deze verandering is 
de opportuniteit gekomen om niches in de militaire revalidatie uit te werken 
en om een “anderhalve” en een “tweede lijn” in de revalidatie uit te bouwen. 
Er was hieraan nood, maar dit was tot dan toe onmogelijk om te organiseren. 
De militaire kinesitherapeut levert nog eerstelijnszorgen tijdens kampen en 
buitenlandse operaties (fig. 2).

de “anderhalVe liJn”

De militair met een letsel zal in de civiele sector zijn eerste revalidatie krijgen. 
Parallel daarmee, maar ook daaropvolgend, zal de militair oefentherapie en 
een reconditioneringsprogramma kunnen volgen in het militaire milieu. Dit 
programma moet ervoor zorgen dat zijn revalidatie zo efficiënt mogelijk verloopt. 
Het team dat hiervoor instaat, zit in de medische regionale centra en het is de 
remedial instructor (RI) die deze oefeningen leidt. De militair die bijvoorbeeld 
een enkelverzwikking heeft opgelopen zal dus op voorschrift van de arts, res-
pectievelijk en overlappend bij de civiele kinesitherapeut, de RI en dan pas bij 
de physical training instructor (PTI) gaan. In de sportwereld kent men een 
gelijkaardig systeem: de voetballer loopt een enkelverzwikking op, gaat bij de 
clubarts, vervolgens bij de kinesitherapeut, de hersteltrainer en zal dan terug 
bij de physical coach belanden. 

Figuur 2. Kinesitherapie in de Rol 3 van kamp Marmal (ISAF, 2014).
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Aangezien niet alleen biologische systemen bij een letsel betrokken zijn, zien we 
vaak dat dit theoretische, mooi lineaire pad niet bewandeld wordt. Al te vaak 
hebben patiënten te kampen met letsels die niet vlot genezen en waarbij andere 
elementen dan opduiken: overgewicht, stress, onzekerheid … Psychosociale 
factoren kunnen soms ook dominant aanwezig zijn of mede aan de basis lig-
gen van fysieke symptomen. Veel buitenlandse opdrachten, lange autoritten, 
verplaatsingen, werkomstandigheden, verantwoordelijkheden, onzekerheid, 
familiale problemen, enz. zijn allemaal factoren die kunnen meespelen naast 
de fysieke belasting. Deze factoren moeten eerst worden opgelost alvorens men 
zich kan bezighouden met de zuivere fysieke factoren. 

de TWeede liJn

De tweede lijn voor de revalidatie van militaire patiënten is in het CMMR van 
het Militair Hospitaal. Het CMMR kent drie grote luiken: gespecialiseerde zorgen 
en consultaties, functionele evaluaties van patiënten, en onderzoek en ontwik-
keling. Het CMMR wil aanvullend zijn aan wat de burgersector aanbiedt en ef-
ficiënte zorgtrajecten aanbieden door, waar nodig, multidisciplinair te werken. 
Er wordt voor het operationele personeel gestreefd naar korte wachttijden 
voor de consultatie bij de verschillende zorgverstrekkers. De verschillende 
geneesheer-specialisten in het bewegingsstelsel verzekeren de raadplegingen. 
De kinesitherapeuten in de tweede lijn (CMMR) werken op de complexere, 
chronische letsels. Deze patiënten hebben meestal al een heel revalidatietraject 
in de burgersector gevolgd.

Daarom zijn er zorgpaden opgesteld waar de problemen van de patiënt in een bio-
psychosociaal kader worden aangepakt. Aanvullende onderzoeken en bevragin-
gen komen hier aan bod. Dit is een uniek instrument dat in permanente evolutie 
is. Resultaten uit eigen wetenschappelijk onderzoek alsook uit de wetenschap-
pelijke literatuur vertalen zich hier in praktische tools om de problematiek van 
de patiënt beter te begrijpen en op een efficiënte wijze te behandelen. Tijdens de 
afgelopen tien jaar leverde het CMMR meer dan twintig wetenschappelijke papers 
af die in internationale medische tijdschriften gepubliceerd werden en meer dan 
driehonderdmaal in andere wetenschappelijke publicaties geciteerd werden.

Er zijn in het CMMR vier zorgtrajecten: voor lagerugklachten, nekklachten, 
bovenste ledematen en onderste ledematen. Dit laat dan toe om de zwakke 
schakel(s) van een keten te identificeren. Schakels in een keten bij een pa-
tiënt met nekklachten kunnen bijvoorbeeld bewegelijkheid, kracht, uithou-
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ding, houdingszin, motorische controle, coördinatie, stress, ergonomie, sociale 
elementen … zijn. Door al deze elementen in kaart te brengen en gerichte re-
validatie toe te passen, kan efficiënter gewerkt worden. Dit is arbeidsintensief 
en kan niet bij elke therapeut gebeuren (fig. 3).

Alhoewel bijvoorbeeld chronische lagerugklachten heel vaak voorkomen bij 
de algemene bevolking, observeren we bij Defensie dat deze verschillend zijn. 
Deze patiënten zijn, vaker dan de patiënten in de burgersector, nog steeds aan 
het werk ondanks de klachten. Dit maakt dat de aanpak ook verschillend kan 
en moet zijn. 

Vaak wordt dan aan een patiënt die een aandoening vertoont waaraan verschil-
lende zorgverstrekkers werken een specifiek traject aangeboden dat “Medicine, 
Nutrition & Fitness” (MeNuFit) heet. De patiënt wordt dan opgevolgd door een 
team dat kan bestaan uit zeer diverse specialisten: artsen met allerlei specia-
lisaties, voedingsdeskundigen, kinesitherapeuten, psychologen, verpleegkun-
digen …

Defensie komt ook in aanraking met specifieke pathologieën. De nekklachten 
van jachtpiloten zijn hiervan een voorbeeld. Ook hier zijn niet enkel de accele-
raties van de jachtvliegtuigen de oorzaak van de klachten. Stress, ergonomie, 
hydratatie, enz. spelen daarin ook een rol. Er zijn ook de knieklachten bij de 
infanterie. Deze atleten lopen met gevechtslaarzen die de bewegelijkheid van de 

Figuur 3. Gespecialiseerd functioneel onderzoek van de rug aan de hand van  
oppervlakte-elektromyografie.
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enkel enigszins beperken. Hierdoor treden compensaties van bewegingen in het 
kniegewricht op. En dan zijn er de helmen, de rugzakken of nog de load-bearing 
vests. Dit zijn allemaal specifiek militaire elementen die een rol kunnen spelen 
in het optreden en de revalidatie van letsels. Hiervoor werkt het CMMR samen 
met de materieelbeheerders van de Algemene Directie Material Resources om 
deze extrinsieke wijzigbare risicofactoren aan te pakken. 

Vele onderzoeksprojecten lopen samen met universitaire partners zoals de UGent 
of de UCL. Nieuwe onderzoekspartners worden in de Koninklijke Militaire School 
gevonden, waar het effect van de terugslag van wapens op het menselijke lichaam 
wordt onderzocht aan de leerstoel Ballistiek. Andere partners zijn bijvoorbeeld 
het Centrum voor Mens & Luchtvaart van de Nederlandse Defensie waarmee 
onderzoeksprojecten rond wervelkolomproblemen bij piloten worden uitgevoerd.

ToekomsT

Het ontwikkelen van niches voor de militaire revalidatie is een interessante 
evolutie. Hierdoor kan Defensie gespecialiseerde zorgen aanbieden aan patiën-
ten die specifieke pathologieën vertonen. Deze patiënten zullen geen volledig 
antwoord vinden in de civiele sector voor hun specifiek professionele probleem. 
Er wordt veel van onze atleet gevraagd en dus moet hij de juiste zorgen krijgen.

De oprichting van een Functioneel Evaluatiecentrum voor Musculoskeletale 
Letsels teneinde de revalidatie van de patiënt met chronische of complexe 
aandoeningen op een efficiënte wijze te oriënteren is meer dan nice to have. 
Socio-economisch zou dit model ook in de civiele sector bestudeerd kunnen 
worden om de therapie efficiënter te oriënteren. 

De niches van vandaag zijn misschien niet de niches van morgen. Militaire 
opdrachten veranderen. De wapens waarmee de vijand vecht veranderen. Ge-
vechtsopdrachten leiden tot andere soorten letsels. Deze politieke en militaire 
keuzes hebben hun weerslag op de uit te voeren revalidatieopdrachten en de 
daarbij horende competenties die hiervoor moeten ontwikkeld worden.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
q

Trefwoorden: revalidatie, militair ziekenhuis, kinesitherapie


