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Turnen was jarenlang zijn lust en zijn leven. En niet onverdienstelijk, want David Müskens
haalde zelfs het Nederlands Kampioenschap. Niet zo vreemd dat hij zich nu als dé
turnpodotherapeut van Nederland profileert, of zoals hij het zegt: ‘podotherapeut met
een extra dimensie’. David helpt niet alleen turners in het hele land van hun blessures
af, maar in zijn praktijk in het Gelderse Huissen behandelt hij ook niet-turners.

Podotherapeut David Müskens:

‘Ik combineer graag
meerdere disciplines
voor een snel en
optimaal resultaat’
Op 2,5 jarige leeftijd begon
David met peutergym, en de
liefde voor de turnsport liet hem
ook in de jaren daarna niet meer
los. “Ik kwam tot aan de Nederlandse
Kampioenschappen.
In die tijd was de turnsport nog
niet zo hip als dat het nu is. Inmiddels zijn er vakbladen en
wordt er op social media ook
veel aandacht aan de sport besteedt. Zelf blijf ik betrokken bij
mijn passie dankzij mijn huidige
werk als podotherapeut. In 2007
ben ik afgestudeerd als Bachelor Podotherapeut aan de
Fontys Hogeschool te Eindhoven. Na drie jaar fulltime te
hebben gewerkt, heb ik mijn sporthart gevolgd en ging
ik deeltijd studeren aan de Sportacademie in Papendal.
Daarna werkte ik naast mijn podotherapie-baan een jaar
als vakdocent Turnen aan de sportacademie te Nijmegen.
Ik ken de turnwereld, ken de mensen en weet welke specifieke blessures ontstaan, zoals een peesplaat-irritatie
onder de hiel of voetboog, knieklachten en scheenbeenklachten. Zelf ben ik eens flink door mijn enkel gegaan,
wat mij een medaille kostte op het NK. Maar ik heb nooit
met chronische klachten gekampt. In mijn praktijk behandel ik slechts een kwart van de week turners, want
het is natuurlijk een niche. Het is wel mijn passie, waar
ik me dan ook verder in wil verdiepen. Omdat ik zelf heb
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geturnd, kan ik de sporters ook beter adviseren; ik ben
bekend met de elementen die ze moeten uitvoeren en
de eigenschappen van de turntoestellen. Zo snap ik het
verhaal van mijn patiënt beter dan een podotherapeut
die deze achtergrond niet heeft.”

Werkwijze

Tijdens een onderzoek doet David naast een anamnese
en inspectie van de anatomische stand van het lichaam
ook een palpatie: verschillende structuren zoals spieren,
banden en pezen van het lichaam worden gecontroleerd
op afwijkingen, pijnplekken, verdikkingen enzovoort. Ook
een functieonderzoek en ganganalyse, waarbij de afwikkeling van de voet en de beweging van de knie, heup,
rug en romp worden geanalyseerd, horen bij het onderzoek. Net als een 2D en 3D scan van de voet. “Deze
wordt digitaal in de computer opgeslagen. Hierna wordt
via een geavanceerd systeem de zool op de millimeter
nauwkeurig aangemeten op de voet. Tot slot bekijk ik de
schoenen zelf, want slijtage van de schoenen geeft veel
informatie over het looppatroon en de mogelijke oorzaak
van de klachten. Hierbij check ik zowel het dagelijks
schoeisel als de eventuele turnschoen.”

Combinatie met Emmett

Inmiddels combineert de podotherapeut zijn werkwijze
met de Emmett-therapie. Tijdens een businessweekend
kwam David in contact met een energetisch therapeut.
“Deze heeft mij behandeld en rechtgezet. Dat was mijn

Massage Magazine

MM160409 BEDRIJFSVOERING.indd 16

10-10-16 12:05

van de klacht af kan krijgen, kan het zijn dat er mentaal
een onderliggende oorzaak zit. Hierbij moet je denken
aan stress of bepaalde conflicten of trauma’s. Als deze
zijn opgelost, gaat het lichaam zich vaak ook weer herstellen. Kort door de bocht: mensen die al jaren met hielpijn lopen en na vele verschillende behandelingen nog
geen resultaat hebben, zetten vaak letterlijk en figuurlijk
de hakken in het zand. Als podotherapeut zie ik het niet
als mijn taak om dergelijke mentale klachten bloot te
leggen, maar wil er wel meer over weten. Ik werk graag
met mensen die het lichaam als één groot geheel zien.”
Voor meer informatie: www.turnpodotherapie.com.

tiP

Na samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van
Podotherapeuten (NVvP) en het Nederlands Paramedisch
Instituut (NPi) is een artsenwijzer ‘podotherapie’ tot stand
gekomen. Deze toont helder en overzichtelijk de mogelijkheden van de podotherapeut, uitgewerkt per lokalisatie van
de klacht (ICD), het moment van verwijzing en het te verwachten resultaat. Een interessant en nuttig naslagwerk voor
iedereen die samenwerkt dan wel verwijst naar de podotherapie. (www.podomedics.nl/files/podo/pdf/artsenwijzer.pdf)

eerste kennismaking met de Emmett-therapie. Ik besloot
me er verder in te verdiepen, omdat Emmett een andere
manier van lichaamsbenadering heeft. Inmiddels heb ik
de opleiding afgerond en mag ik mijzelf Emmett-therapeut
noemen. Bij deze Emmett-techniek wordt een combinatie
van directe druk en zachte draaibewegingen gebruikt om
specifieke spiergroepen te ontspannen en het lichaam
weer in balans te brengen. De resultaten zijn vaak spectaculair en kunnen direct optreden. Door Emmett toe te
passen, kun je er ook voor zorgen dat je stabieler staat.
En elke wiebel van een turner is een tiende punt aftrek,
dus stabiliteit is heel belangrijk. Ook kun je vaak met een
paar simpele moves de bewegingsbeperkingen in een
gewricht oplossen. En als je dan ook nog directe pijnverlichting en meer energie ervaart, wat wil je dan nog
meer?” Emmett is over het hele lijf toepasbaar. “Daar waar
ik als podotherapeut eerst alleen de oplossing had voor
klachten aan de onderste extremiteit, kan ik de mensen
nu hogerop ook rechtzetten. Denk hierbij aan een schouderhoogteverschil of verhoogde nekspanning als gevolg
van bijvoorbeeld een beenlengteverschil, bekkentorsie
of scoliose. Het lijf is tenslotte één grote keten.”

mentaLe VLak

Plannen voor de toekomst heeft David nog genoeg.
Hij schrijft voor vakbladen in de turnwereld en is momenteel met een vakkundig team bezig om een speciale
turnschoen te ontwikkelen. “Ik bied al turnschoentjes met
op de voet aangemeten podotherapeutische aanpassingen voor blessureherstel of preventie. Maar de turnschoen zoals die nu bestaat, is heel ouderwets en voldoet
niet aan de wensen van mij en de turn(st)ers. Naast het
anatomische en energetische vlak is er nog een derde
dimensie die een belangrijke rol kan spelen bij het ontstaan van lichamelijke klachten. Als ik iemand maar niet
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