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Binnen Europa neemt de bekendheid van het Medical Taping Concept het laatste 
decennium enorm toe. Veel professionele behandelaars werken al met de methode, 
anderen kennen het vooral van de grote sportevenementen, waar steeds vaker atleten 
te zien zijn die hun prestaties leveren met de ondersteuning van Medical Taping. Dat 
de toepasbaarheid van deze methode veel verder gaat dan de orthopedische tapes die 
bij deze sporters worden gebruikt, is nog altijd wat minder bekend. Onderstaand een 
casus beschrijving over de toepassing van Medical Taping bij M. Parkinson. 

 

Probleemomschrijving en interventie met Medical Taping 

De 56-jarige mevrouw S. leeft al ruim 5 jaar met idiopathische Parkinson. Ze ondervindt in 
toenemende mate hinder van haar ziekte, mede omdat er bij haar sprake is van 
asymmetrische afwijkingen waardoor ze steeds verder naar de linkerzijde neigt. 

Behalve de evenwichts- en bewegingsproblemen die dit voor haar oplevert,  krijgt ze te 
maken met forse rugpijn. De rugpijn is voor haar aanleiding om zich te melden in de praktijk 
voor een behandeling met Medical Taping.  

Tijdens het onderzoek zijn alle kenmerkende symptomen van Parkinson merkbaar. Het 
meest opvallend is de shift in de wervelkolom die bij inspectie zichtbaar wordt.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Houding aan het begin van de behandeling 

 

 

 

De rugklachten concentreren zich in het lumbale gebied waar de shift zichtbaar is. De 
gedachte dat de Parkinsonistische aandoening de asymmetrie veroorzaakt waardoor 
secundair de rugpijn ontstaat, lijkt voor de hand liggend.  



Het uitgangspunt is dus dat de symmetrie in houding en beweging zoveel mogelijk hersteld 
moeten worden. Om dit doel te bereiken, wordt de behandeling stap voor stap opgebouwd 
met een combinatie van technieken. 

Na elke geplaatste tape wordt onmiddellijk het effect van deze tape beoordeeld. Vervolgens 
wordt een keuze gemaakt over de meest logisch lijkende volgende stap, waarna de volgende 
tape geplaatst wordt. Deze procedure wordt herhaald totdat er geen verdere verbetering 
binnen de behandeling haalbaar lijkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat aan het eind van de behandeling. Duur            
van de behandeling was 60 minuten. 

            
            
            
            
            
             

Toegepaste techniek  

In de beschreven casus is sprake van een neurologische aandoening wat een orthopedisch 
probleem veroorzaakt. Bij een lumbale shift zoals op de eerste foto is altijd sprake van een 
musculaire disbalans, hier wordt dit gecompliceerd door de onderliggende Parkinson.  

Er zijn diverse methodes mogelijk om met behulp van Medical Taping een houdingscorrectie 
te bereiken. Eén van de grote voordelen van het Medical Taping Concept is dat tijdens een 
behandeling diverse technieken met elkaar gecombineerd kunnen worden om het 
vooropgestelde doel te bereiken.  

Bij deze behandeling zijn de volgende technieken toegepast: 

 Musculaire techniek: door spieren te toniseren dan wel te detoniseren kan een beter 
musculair evenwicht bereikt worden. Hier zijn de volgende musculaire tapes 
toegepast: 

o Dorsaal: detonisering van de Erector trunci lumbaal, de Erector cervicaal en 
de Quadratus lumborum aan de linkerzijde en de Levator scapula rechts; 

o Dorsaal: tonisering van de Quadratus lumborum en de Latissimus dorsi rechts; 

o Ventraal: tonisering van Rectus abdominus en Obliquus externus beide rechts; 

o Ventraal: detonisering van Iliopsoas en pectoralis major beide links en rechts. 



Alle detoniserende tapes zijn blauw, alle toniserende tapes zijn roze. Deze keuze is 
gemaakt op basis van principes uit de kleurentherapie, waar er van uitgegaan wordt 
dat blauw een meer ontspannende en sederende werking heeft, terwijl aan roze een 
meer stimulerende en activerende werking toegeschreven wordt. Zonder een pleidooi 
te willen houden voor de kleurentherapie, heeft dit uitgangspunt hier het voordeel van 
de twijfel gekregen en is overeenkomstig toegepast. Alle overige, niet-musculaire 
tapes, op de foto zijn in een neutrale kleur aangebracht. 

 Fascie techniek: met een ‘jiggle techniek’ kan de positie van gewrichten beïnvloed 
worden. Hier is deze techniek toegepast vanaf de schoudertop tot de thoraco-lumbale 
overgang symmetrisch links en rechts, met als doel de thoracale extentie te 
stimuleren.  

 Eindstand beïnvloeding: via de proprioceptie kan een betere houding gestimuleerd 
worden. Deze techniek is over de cervicale processi spinosi toegepast om de 
anteropositie van het hoofd tegen te gaan. 

 Ligamentaire techniek: waarmee gewrichten gestabiliseerd kunnen worden. Hier 
gebruikt in de lengte richting van het linker en rechter SI-gewricht, tevens dwars over 
de beide SI-gewrichten om de stabiliteit in het bekken te vergroten. 

 Neuro-reflectoire beïnvloeding: via een prikkeling aan de huid kan het vegetatieve 
zenuwstelsel beïnvloed worden. Een X-tape in het ortho-sympatische gebied 
thoracaal tussen de beide scapulae, is hier aangebracht met de bedoeling een 
normaliserend effect teweeg te brengen binnen het vegetatieve zenuwstelsel. 

 

Korte en lange termijn effecten 

Aan het eind van de behandeling is de houding in stand zichtbaar verbeterd ten opzichte van 
de beginsituatie. De ervaren pijn is afgenomen en de bewegingen lijken wat soepeler te 
verlopen.  

Gezien de intensieve en massieve tape behandeling, volgt er binnen drie dagen een 
telefonische follow-up, waarbij mevrouw S. vertelt dat ze sinds twee dagen pijnvrij is en dat 
lopen en bewegen haar gemakkelijker afgaat. Er wordt besloten om vooralsnog geen nieuwe 
afspraak in de praktijk te maken, maar eerst het verloop af te wachten. 

Na ruim twee weken begint de tape constructie langzaam los te laten, maar de pijnklachten 
blijven weg en het bewegen verloopt nog altijd veel soepeler dan mevrouw van zichzelf 
gewend is. Zelfs bij langer zitten in de stoel is de neiging om langzaam maar zeker over de 
linkerzijde te hangen niet meer aanwezig. 

In de loop van de maanden volgend op de eerste behandeling, sluipt het effect van de 
behandeling uit. Het bewegingspatroon gaat langzaam terug naar het niveau van vóór de 
eerste tape behandeling. Na bijna 7 maanden wordt de tweede behandelafspraak gemaakt. 
De tape behandeling in de tweede afspraak is conform de eerste behandeling, hoewel wat 
minder intensief.  

In de twee jaren na het eerste contact, blijft dat de frequentie waarmee een tape behandeling 
gegeven wordt. Mevrouw meldt zich eens in de 6 á 7 maanden voor een tape behandeling, 
in de tussenliggende periode volgt ze een oefentraject bij de fysiotherapeut in haar 
woonplaats.  

Daarna eindigt het contact, vanwege twee redenen. De geografische afstand naar de praktijk 
waar de tape behandeling gegeven wordt is 170 kilometer. Mevrouw woont alleen en de 



afstand vormt toch een belemmering. De tweede reden is meer positief. Er zijn ondertussen 
veel fysiotherapeuten bijgekomen die de cursus Medical Taping hebben gevolgd en 
mevrouw heeft een behandelaar in haar woonomgeving gevonden.  

 

Medical Taping bij neurologische aandoeningen 

De beschreven casus kan een idee geven over de mogelijkheden van Medical Taping bij 
neurologische problematiek. Een tweetal aspecten uit de casus kunnen aanleiding zijn om 
zeker ook bij neurologische ziektebeelden Medical Taping vaker als ondersteunende 
behandeling toe te passen, namelijk de snelheid waarmee het effect bereikt wordt en de lage 
behandelfrequentie die hier is toegepast. 

Omdat het effect van de musculaire en de correctie technieken langs reflectoire weg tot 
stand komt, is het resultaat onmiddellijk zichtbaar. Als er doelgericht gewerkt wordt om een 
musculaire disbalans tegen te gaan met toniserende en detoniserende spiertechnieken, 
ontstaat er per direct een beter spierevenwicht.  

Hoe groot dit effect is, is afhankelijk van de ernst van de onderliggende pathologie. In dit 
verband moet erop gewezen worden dat er gebruik gemaakt wordt van lichaamseigen 
reflexen en dus ook van de aanwezige mogelijkheden. Als de capaciteit niet aanwezig is, 
mag er ook geen effect worden verwacht. Met andere woorden, bij een volledige denervatie 
zal een toniserende tape geen extra spieractiviteit in de betrokken spier opleveren. Dit kan 
reden zijn om met name bij progressieve spierdystrofie terughoudend te zijn met het 
toepassen van Medical Taping. 

De keuze om hier met een zeer lage behandelfrequentie te werken, is ingegeven door 
enerzijds een praktische reden, de afstand tussen het woonadres en het praktijkadres, 
anderzijds door de aard van de aandoening. Parkinson kent een progressief verloop, het 
behandeldoel kan alleen maar zijn om de situatie te optimaliseren en de geoptimaliseerde 
situatie zo lang mogelijk te continueren. Oefentherapie is daarom noodzakelijk. Omdat met 
behulp van de tape een betere musculaire balans tot stand kan worden gebracht, kan in de 
periode met tape op een hoger niveau geoefend worden. Het effect van de tape is aanwezig 
zolang de tape op het lichaam zit, 24 uur per dag. Ook in de ADL is daardoor een hoger 
bewegingsniveau mogelijk, hetgeen gezien kan worden als een intensieve vorm van 
continue oefentherapie. 

Het lijkt aannemelijk dat juist wegens deze continu oefentherapie het behandeleffect van de 
Medical Taping in de beschreven casus in de loop van maanden langzaam terugnam en niet 
onmiddellijk verdween zodra de tape werd verwijderd. 

Soortgelijke effecten worden gezien in de behandeling van aangeboren en niet aangeboren 
spasme. Zolang er vooruitgang te verwachten is, zal daar echter gekozen worden voor een 
veel hogere behandelfrequentie.  

 

Neurologisch tapen versus orthopedisch tapen 

Met enige regelmaat wordt het tapen bij neurologische aandoeningen aangeduid als 
‘neurologisch tapen’. Naar mijn mening is deze term enigszins verwarrend, omdat bij de 
behandeling van neurologische aandoeningen gebruik gemaakt wordt van exact dezelfde 
tape technieken als bij het tapen van orthopedische aandoeningen.  

Het verschil tussen ‘neurologisch tapen’ en ‘orthopedisch tapen’ bestaat daarom niet. De 
methodiek is overeenkomend, alleen het doel waarmee de tape wordt toegepast verschilt.  



Meer concreet: het detoniseren van een biceps wordt altijd volgens dezelfde methode 
uitgevoerd, onafhankelijk van de vraag of deze biceps gedetoniseerd moet worden vanwege 
een spasme na een CVA of vanwege een bicepsruptuur van een speerwerper op Olympisch 
niveau. De patiënt verschilt, de aandoening verschilt en het doel van de behandeling 
verschilt. Beide keren wil men echter de biceps detoniseren, en de toegepaste techniek is 
dan exact dezelfde. 

 

Voor meer informatie over het Medical Taping Concept, beschrijving van de verschillende 
tape technieken en de theoretische achtergrond van de werkingsmechanismen, wordt 
verwezen naar de website www.medical-taping.com en het boek ‘Medical Taping Concept 
Manual’, ISBN 978 90 90 189 314 

   

 

http://www.medical-taping.com/

