
Door: David Muskens, podotherapeut

Podotherapie, handreflextherapie en 
Emmett zijn therapiën die goed kunnen 
worden gecombineerd en die elkaar 
kunnen versterken. Om de krachtige 
samenhang van deze behandelwijzen 
goed in beeld te kunnen brengen, heb 
ik gekozen voor een casusbespreking.

Podotherapie, handreflextherapie en Emmett 

De kracht van het combineren 
van verschillende technieken

Casus: vrouw, werkzaam als apothekersassistent. Sinds 
een jaar heeft ze last van pijn onder de voetholte en 
hiel links. VAS-score 7. Oorzaak onbekend. De pijn is 
langzaamaan ontstaan. Mevrouw heeft last van opstart-
klachten in de ochtend of na langer zitten. Daarna gaat 
het een tijdje beter. Later op de dag komt de pijn weer 
opnieuw opzetten. Geen nachtpijn. Er is geen X-foto of 
echo gemaakt. Mevrouw heeft geen andere therapieën 
ondergaan. Medisch zijn er geen bijzonderheden. Ze fit-
nesst een keer per week.

Podotherapeutisch onderzoek
Als eerste is een uitgebreid podotherapeutisch onder-
zoek bij mevrouw uitgevoerd. De meest opvallende en 
afwijkende zaken worden hier benoemd. Statiek: cal-
caneo- en mediotarsus valgus links>rechts. Verhoogde 
kuitspierspanning. Bekkenstand niet afwijkend. Gang-
patroon: eversie hielcontact, hyperpronatie in het mid-
tarsaalgewricht links>rechts. Bonkend looppatroon. 
Blootsvoets lopen veroorzaakt pijn bij de hiellanding. 
Functieonderzoek: beperking van dorsaalflexie bovenste 
spronggewricht. Elastisch eindgevoel wijst op verkorte 
M. Soleus en Gastrocnemius (kuitspier). Overige bewe-
gingsuitslagen in voet, knie en heup zijn niet afwijkend. 
Palpatie: origo fascia plantaris (peesplaat) links pijnlijk 
onder de hiel. Tevens is de mediale streng hiervan gevoe-
lig. Spiertesten tonen geen bijzonderheden. Diagnose: 
Fasciosis plantaris (Fasciitis Plantaris, peesplaatontste-
king) links. 

Voor de behandeling van mevrouw wordt gekozen voor 
een combinatie van therapieën die elkaar aanvullen en 
versterken.

PODOLOGIE

David Müskens is werkzaam als podotherapeut. 
Naast het werk in zijn reguliere praktijk is hij 
gespecialiseerd in het behandelen van (top)
turners met zijn eigen ontwikkelde therapie in 
de turnschoen. In de afgelopen tien jaar heeft hij 
vele mensen met succes behandeld. Toch bleven 
sommige patiënten door onverklaarbare rede-
nen pijnklachten houden terwijl ze hetzelfde 
podotherapeutisch traject hadden doorlopen als 
medepatiënten die daarna wel pijnvrij waren. Via 
verschillende wegen is David de afgelopen jaren 
in aanraking gekomen met verbazingwekkend 
krachtige therapieën waardoor hij de klacht nu via 
verschillende invalshoeken kan benaderen. Met als 
positief gevolg dat hij nu nog meer mensen sneller 
en effectiever pijnvrij kan krijgen.
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De kracht van het combineren 
van verschillende technieken

Therapie 1:  
podotherapie
Vanuit podotherapeutisch perspectief is er gekozen om 
een steunzool aan te meten om de voetstand te corri-
geren. Via een 3D-scan is een zool tot op de millimeter 
nauwkeurig aangemeten om zowel de calcaneus als het 
midtarsaalgewricht in de juiste positie te corrigeren. 
Via deze weg wordt de spanning op de peesplaat ver-
minderd. Tevens is er voor gekozen om achterin de zool 
schokdempend materiaal ter comfort te plaatsen om de 
grondreactiekrachten op de hiel te verkleinen. 

Therapie 2:  
handreflextherapie (Su Jok) 
Su Jok betekent in het Koreaans letterlijk ‘hand en voet’. 
Dit omdat er een relatie bestaat tussen de bouw van de 
handen en voeten en de functies van het gehele lichaam. 
Deze therapie staat bekend om zijn snelle werking en een-
voud. Een onderdeel van Su Jok bestaat uit het rollen van 
een ijzeren staafje (of gewoon een pen) over bepaalde 
plekken op de bovenzijde van hand. Hierdoor kunnen heel 
snel bewegingsbeperkingen of pijn verdwijnen in het cor-
responderende gebied in de voet. Het mooie van deze the-
rapie is dat het heel eenvoudig is in te zetten als zelfbehan-
delingstechniek voor de patiënt. Let op: voor een leek is het 
geen zelfdiagnosesysteem. In het geval van deze mevrouw 
zit de klacht van mevrouw in de linkervoet. Om deze reden 
wordt er ook voor gekozen de linkerhand te behandelen.
Zoals op de afbeelding te zien is, correspondeert de linker 
hiel met de middelvinger van de linkerhand. Het boven-
ste kootje correspondeert met het enkelgebied. Allereerst 
wordt er gedurende tien seconden met een lichte druk over 
dit gebied gerold (op de bovenzijde - rug -  van de hand). De 
patiënt ervaart dit als onprettig. Daarna even kort wrijven 
over ditzelfde gebied en het enkelgewricht laten bewegen. 
Dit alles wordt drie keer achter elkaar herhaald. Daarna kan 
de patiënt het zelf toepassen op de momenten wanneer de 
pijn weer op komt zetten. Verbazingwekkend is in hoeverre 
de meest scherpe pijn als sneeuw voor de zon verdwijnt na 
het uitvoeren hiervan.
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Therapie 3:  
Emmett-therapie: 
De Emmett techniek is een relatief nieuwe lichaamsvrien-
delijke behandeltechniek. De Emmett Techniek werkt 
door het gericht uitoefenen van lichte druk (‘holding 
points’) of kleine bewegingen (‘switch’) door één of enke-
le vingers. Hierbij is het van essentieel belang om de juiste 
druk, de juiste houding en de juiste plaats op exacte wijze 
met elkaar te combineren. Afhankelijk van wat nodig is, 
voert de therapeut diverse korte handelingen achter el-
kaar uit, vaak met kleine tussenpozen en maximaal drie 
maal per locatie. De punten waar de Emmett techniek 
zich op richt, vormen de knoop- of kruispunten tussen 
de sensorische (gevoelszenuwen) en de musculaire (spier-
zenuwen) receptoren, ook wel ‘critical points’ genaamd. 
En juist deze kruispunten blijken uiterst gevoelig voor de 
kleinste aanrakingen en daardoor voor grootse reacties 
van het lichaam. De ‘critical points’ vormen dé ingang 
naar de diverse lichaamsstructuren (spieren, pezen, zenu-
wen, botten en organen) en zijn dus cruciaal in het be-
werkstelligen van de gewenste veranderingen, zowel van 
lichamelijke als ook emotionele aard. Emmett techniek is 
goed te combineren met iedere vorm van lichaamsgerich-
te therapie en zal de effectiviteit van een behandeling bij 
elke vorm van therapie aanzienlijk verbeteren.
Gedurende het eerste onderzoek is er meteen gestart met 
Emmett-therapie. De Musculus Psoas Major is de spier-
groep die onder andere het S-I-gewricht bij het heiligbeen 
in evenwicht houdt.  Een goed werkende Psoas voorkomt 
lage rugklachten, bekken- en nierproblemen en plat-
voeten. Verder heeft deze spiergroep een stabiliserende 
functie op de buikspieren. Door een zachte druk te geven 
op de juiste punten op het lichaam, ontspant de psoas en 
staat de patiënt meteen stabieler (zie afbeelding).
In verband met de verhoogde kuitspierspanning en het 
bonkende gangpatroon zijn de M. Gastrocnemius en M. 
Tibialis Anterior en M. Peroneus Longus behandeld. Het 
bonkend gangpatroon is hierna meteen verdwenen. Door 
bepaalde ‘switches’ uit te voeren rondom de calcaneus en 
op het dorsum van de voet, staat de cliënt veel steviger en is 
amper meer om te duwen. Daarnaast zijn er nog een aantal 
andere punten toegepast om direct de pijn te verminderen.

Evaluatie
Onderstaande recensie vertelt het resultaat acht weken na 
de behandeling:  ‘’Na ongeveer een jaar voetklachten te 
hebben gehad, een afspraak bij David gemaakt. Na gron-
dig onderzoek en Emmett Therapie, heb ik inlegzooltjes 
gekregen. Daarnaast heeft hij Sujok toegepast. Ook dit is 
heel bijzonder, ik voelde eigenlijk meteen verschil. Ik heb 
nog nauwelijks klachten en loop weer lekker. Heel bijzon-
der David, wat je teweeg kunt brengen met verschillende 
hele kleine dingen, maar wat zo’n groot verschil met zich 
meebrengt. Super bedankt!’’

Kijk voor meer informatie op:
www.turnpodotherapie.com / www.emmett-techniek.nl
LinkedIn: David Muskens
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