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INLEIDING

In het vorige tijdschrifi besteedden wij naar aanleiding van
een aantal patiënten met klochtenverergering door de Mensen
dieck/Cesar o efènmethodiek aandachl aan deze paramedische
interventie. /Jet
- recentelijk door de vereniging be,vegingsleer
Cesar uitgegeven oefenschr(fi (! 5) is er de reden Vll/1 dat wij
opnieuw aandacht besteden Glln deze oej'enmethodiek. Uit dit
oefenschr(/i hl ijkt dat een aan/al .fi111dwnente/e uitgangspunten
van de Cesar- mefl10diek aantoonbaar onjuisl, irreëel en in str ijd
met 1l'etenschappelijke.fèiten is. Het lijkt goed dit niet onbespro
ken te falen. Het is immers triest voor patiënten als zij met allerlei
houdings- en bewegingsadviezen 1vorden lastig gevallen. die
feae11nat11urliJl<::i;·n.
die baeen enkele zin hebhen enlo. j�elfs·
uevllar.
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lijk ::ijn. Verder lijkt het goed dat.fi1siotherapelllen meer inhoudelijk inzicht in de::e ocfemnethode krijgen en ::o gaan inzien dat ze
hun positie ten opzichte van deze twij/è/achtige. uit cle wereld van
de mode stammende oefen111ethodiek gemakkel Uk kunnen verster
ken. Ook lijkt /Jet goedfi.;siot/Jerap(!u/en jèitelijke. inhoudelijke
argumenten in handen te geven wacmnee ::ij weldenkencle 1neclici
en ex1erne relaties kunnen overtuigen von de beperkingen mn de
11//ensendieck!Cesar methodiek en de voordelen van een reëel. op
11'e/ensclwppelijkefeiren gestoeldji·sio1hernpe11tisch beleid.

HET CESAR OEFENSCHRIFT

Het is een eenvoudig boekje in /\5 formaat uitgevoerd en 20
pagina's dik. Van de twintig zijn er slechts acht beschreven en niet
tekeningetjes gevuld. Deze acht pagina's handelen over 1. reiken,
2. zitten, 3. zitten gaan, 4. hurken & knielen, 5. lopen, 6. bukken, 7.
bekkenkanteling en 8. staan.
De eerste verwachting die het oefenschri ft wordt uitgesproken
is dal, als de mens de ADL handelingen op de Cesar wijze weet uit
te voeren, zijn klachten gelegen in het bewegingsapparaat zullen
verdwijnen or zells nooit zullen ontstaan. Waar dit bewegingssys
teem de wijsheid over de juistheid van de door haar voorgestane
ADL handelingen vandaan haalt is geheel onduidelijk, waar
schijnlijk is dit de persoonlijke opvatting van haar grondlegster
Mevr. Cesar. Wij zijn tenminste tot op heden nergens een zinnige
verklaring tegengekomen. Zo'n zinnige verklaring is ons inziens
overigens ook niet te geven, aangezien de voorgestane houdingen
en/of bewegingen elke logica ontberen. Wij zullen van een aantal
ADL handelingen de opvatting van Cesar en die uit de wetenschap
naast elkaar plaatsen. De lezer kan dan zei f zijn conclusies trekken
over de waarde van deze oefenmethodiek.

Lopen

De Cesar opvattingen met betrekking tol hel lopen zijn o.a. ( 10):
1. Er dient géén hak landing te zijn, maar de voet dient geheel op de
grond geplaatst te worden met de knie licht gebogen (afb. 1 ).
2. 1-Jet lichaam moet bij het lopen steeds schuin naar voren in de
ruimte worden gehouden, het zwaartepunt moet tijdens de
loopcyclus steeds voor de hak worden gehouden (atb. 1 ).

Afb. /. Lopen volgens Ct'sar. Het zwaar1epunt
(zw.p. wille pijl) is al voor de hak als de hele voet
conracr met de grond maakt (IA). De romp staat tij
dens de hele loopc:yclus sleed� schuin in de ruimte.
Ajb. 2. Het lopen van de 1nens volgens de 1vete11schap (7, I 3. 14). Het ::1vaarfep1111t bevindr zich nog
achter de hak als de hele voel contact met de grond
maakt (2A) en beweegt zich naar voren tijdens de
afivikkeling ((2 B naar 2C. pijlen). De romp is tijdens
de loopcycius niet schuin naar voren gericht maar
wordt verticaal gehouden en er is een hak/anding
(2C). Gem. uit (14).
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Ajb. 3. De normale, natuur!Uke zwaai- en /andings
.fáse in een stickdiagram. Er is een haklanding hij
een gestrekte knie (4 ). Gem. uil (13).
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