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Het Halliwick Concept
Het Halliwick Concept is vanaf
1950 ontwikkeld door James
McMillanop de "Halliwick School
for Crippled Girls" in Londen
(McMillan, 1986). McMillan was
vloeistofmechanisch ingenieur
Deze kennis gebruikte hij om een
tien-punten programma te ontwikkelen, dat toe werkt naarzelfstandig
zwemmen. Centraal in het programma staatde rotatiecontrolec.q.
houdingscontrole,belangrijkbij he1
zweilrmen.
In Engeland wordt Halliwick nog
altijd vooral toegepast als "zwemmen voor mensen met een functiebeperking". Halliwick clubs zijn
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In eenverpleeghuis
is hydrotherapie
eenweinig gebruiktebehandelingsvorm.
Eenoefenbadontbreektin veelhuizen,eenvlinderbadofeventueeleenloopbad
kan tot de uitrustingbehoren.Hydrotherapie
in eenvlinderbadbeperktzich vaak
tot passiefdoorbewegen,
eventueelin combinatiemet onderwaterstraalmassage.
In eenloopbadmoeteenbewoneractieverzijn, maarhet loopbadis te smalom
echtde voordelenvanhetwatergebruiken.De
therapeut"staater meestalbij en
"Waelwick"ca.
kijkt er naar".Dit wasmin of meerde situatiein verpleeghuis
jaar
geleden..Tanvan de Raktging ook meehet loopbadin om de bewonerte
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"faciliteren"en meeraande grensvan
het vermogente trainen.Devraagwas
hoeje de hydrotherapie
kon opbouwenals voorbereiding
/ ondersteuning
van
therapieop het drogeen ofje meermet waterzou kunnendan"heenen weer
1open".
Deze vraagwerd beantrvoordin de Halliwick cursus,die Janvan de Rakt in
1984deedbr1JamesMcMillan. In dit artikelwordt eenoverzichtgegevenvaÍr
dit concept,evenalseenverslagvan de ervaringenmet hydrotherapie
èn
zwemmensinds1984.

aangeslotenbijde Halliwick Asso- Therapy", in Bad Ragaz, Zwítciationof SwimmingTherapy.In- serland(Gamper1995)en ook in
formatie hieroveris te vinden op Nederlandmeto.a.JohanLambeck
(Lambeck 200I, 2004), zie
www.halliwick.org.
co.uk.
Maar McMillan merkte nog iets: www.halliwick.nl.
het bewegingsvermogen
van deze
kinderenop land ging vooruit. Dit Tien punten programma
therapeutischdenken heeft vorm
gekregenin publicatiesvan Reid- Het tien puntenprogrammais de
Campionin 1998 en in de ont- basiswaarophetHalliwick concept
wikkeling van de "Water Specific het zwemmen.de therapie op
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bouwt. Achtereenvolgens zijn dat
Mental Adjustment, Saggital Rotation Control, Transversal Rotation
Control, Longitudinal Rotation
Control" Combined Rotation Control, Upthmst, Balance in Stillness,
Turtulent Gliding, Simple Progression en Basic Sr,vimming Movement. Deze punten worden hieronder afzonderlijk besproken.

en proprioceptief, ook een tactiele
component krijgt in water (Cools
1986).Dit is vooral van belang als
de proprioceptieve component minder wordt wanneer het lichaam gaat
zweven.

Er zljn twee vormen van tactiele
informatie.
.1) De informatie van het
stromendewater. Het water
volgt de contouren van het
1) MentalAdjustment
lichaam en geeft bij beweging
sleedsnieuwe informalie op
We moeten ons aanpassenaan de
grond van drukveranderingen.
specifieke eisenvan het water. Deze
Deze infonnatie neemt toe met
aanpassingis essentieelom het wade snelheidvan de beweging.
ter te kunnen gaan gebruiken voor
.2) De informatie die wordt
therapie. Tegelijkertijd biedt het
gegenereerdals de opwaartse
medium water meteentheraPieomkracht merkbaar wordt. De
dat de patiënt zich moet aanpassen
opwaartsekracht geeft een
aan de specifieke situatie. Deze
groter gevoel van vrijlreid maar
aanpassingof adaptatiebetekent dat
leidt ook tot instabiliteit omdat
er informatie wordt verwerkt en dat
de opwaaÍse kracht de patiënt
er problemen met ademhaling en
in een situatie brengt dat hij
evenwicht opgelostmoetenworden.
moet bewegen om zijn lichaam
te controleren.
Bewegen in r,vaterbetekent, dat de
"op
land" vooral visueel
informatie,

Foto l. Mental adlustment
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Er is dus een trainingsopbouw
mogelijk waaóij eerst nog veel
inlormaliekomt uit deproprioceptieve en visuele systemen.Naarmate de patiënt dieper (verticaal)
het water ingaatzal de informatie
worden.WarÉ
meertactieVvisueel
als de patiênt zich tot het niveau
van circa Th. 11 in het waterbegeeftwordt het zwevenmerkbaar
en neemt de sensorischeinformatie van de vloer af. Als de
patiënt ligt is vooral de tactiele
componentbelangrijk.Deze oPrichbouw is ook in omgekeerde
ting mogelijk (var lig naar stand
envan diep naarondiep).

zullen in waEvenwichtsreacties
Is het niveauvan
ter veranderen.
het water lager dan Th. 11 dan
kunnenwe noggebruikmakenvan
de enkel/lreup strategie (Bronstein,2004):er is nog voldoende
contacttussenvoetenen bodem.
Boven Th. 11 zullen deze strategieënniet zo effectiefzijn. Boveffomp en hoofd worden belangrijker bij de evenwichtscontrole. Ook kunnenwe boven Th.
11 niet meer ijken met de ogen,
omdatomlaagkijken naardevoeten, het lichaam uit balans zal
brengen in een rotatie runr ventraal.Dit resulteertongewildin het
drijvenvandebenen.

De patiêntmoetaldusde controle
halenuit hethoofden derompom
"grond" te houde voetenop de
den. Hierdoor wordt de rompactiveit @yerson/Levit 1997)veel
belangrijkerals iemandin hetwater is. Of benendrijven hangtaf
van de soortelijkemassa(SM).
Wameer de SM laag iS,
bijvoorbeeldt.g.v. osteoporose
zal een dergelijkepatiënt, méér
dandegenemet eenhogeSM, ge-

& ouderenzor
fysiotherapie

dwongen zijn (een soort van forced
use), tot veel romp- en hoofd
activiteit om rechtop te blijven.
Mertal Adjustment dient, zoals eerder gezegd,om de patiënt zichaan
te laten passenaanhet water maar is
tegelijketijd het begin van de
therapie.
Patiënten die op land niet of
nauwelijks durven of kunnen bewegen, zullen dit in water automatisch gaan doen. Dit bewegenbehoeft minder kracht (en tonus) dan
op het droge. In het water wordt
echter wel meer selectiviteit gevraagd.
Is de selectiviteit onvoldoende dan
zal de therapeut informatie dienen
te geven door middel van extra proprioceptieve en tactiele prikkels. Er
kunnen vaste punten worden aangeboden en er kan in gesloten
ketens worden gewerkt. Dit is één
van de mogelijkheden van het
proces van disengagement.
Disengagementis eenprocesdat bij
elk punt hoort maar het rneestwordt
gebmikt in het eerste punt. Het is
werken naar eenvoflnvan zelfstandigheid in het water. Klassiek in
Halliwick wordt in dit procesde ondersteuning door de therapeut verminderd tot de patiënt "het zelf
kan'. Men kan ook andere mogelijkheden gebruiken, bijvoorbeeld:
stroming vergroten, diepte veranderen, ogen sluiten, (mentale)
dubbeltaken inrroeren, aandacht
aÍleiden. Eigedijk is disengagement gericht op het geven van
variatie in eenvaardigheid in de zin
"herhaling
van
zonder herhaling"
(Bernstein,2003).
Op foto I wordt deze patiënt
gesteund door een gesloten keten
van de bovenste romp (Ryerson
/Levit 1997) waardoor er vol-
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Foto 2: Een mooi voorbeeld van ornhoog komen (combinatie vaÍr V.R.C. en
L.C.R..).De controle over de houding in een instabiele omgeving eist heel veel
kleine en vooral snelle beweghg gecombineerdmet basalehoudingscontrole.In
deze houdhg moet de patiënt bijna alles op het "gevoel "doen want de visuele
rl1pr.lt1snagenoegalwezlg

doende selectiviteit ontstaat om de
onderste rolnp te laten functioneren. Hierdoor is het mogelijk
om te beginnen met rompbewegingen ter voorbereiding van de
sagittal rotation control wat een
mogelijkheid is om de rompverlengingen en -verkortingen te trainen.
Er wordt aldus toegewerkt naar
zelfstandigbe\ryegen,in combinatie
met verbetering van de mobiliteit
en de selectiviteit van de romp.
De indicaties zijn ondermeer,
. Leren zonder hulp te bewegen,
"op
wat weer
land" overgenomen kan worden. Men kan denken aan evenwichtsreacties,beschermpassenen stmikelstrategieën.
.Werken naar zeer specifiek opbouwen van selectiviteit van
het rompvermogen.

2) TransversalRotationControl.
Een van de belangrijkste
mogelijkheden om deze rompopbouw
verderin te trainenis Transversale
Rotatie controle (TRC). TRC is
bedoeldom de patiëntte lerenhoe
hij in water op de rug moet gaan
liggen en weer tot stand moet
komen. TRC bevat specifiekelementenom bewegingen
te initiëren
en te controlerenom de transversale(flexielextensie)
asvan elk gewricht.
Gaanliggen vindt plaats,evenals
buitenhetbad,metde excentrische
activiteit van de voorkantvan de
romp en het gaan zitteÍlstaan met
de concentrisclteactiviteit van de
voorkant.In wateris echterminder
krachtnodig.
De concentrische
activiteitenhebben we "op land" nodig om van
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bovenuit, dus vanuit het hoofd en
bovenste romp (Ryerson /Levit
1997) los te komen van de
onderlaag.Zo is het oefenenvan de
concentrischeactiviteiten een basis
om transfers in bed op te kurmen
bouwen.
Op foto 2 laat een CVA patiënt zien,
met een hemibeeld rechts die op het
moment van het naar voren komen
de meeste verkortende activiteit
(ventraal) haalt uit de linker kant.
Nu is mel eenkleinenuanceringaan
het been deze activiteit meer symmetrisch te trainen. De lastarm is
lang en daarmeede belasting van de
musculatuur groot.

dus moeilijk. Evenwichtsreacties,
de tweede verdedigingslinie, zijn
alleen maar aan te leren door aan de
grensvan het zij-waartse evenwicht
te komen en op die plek te oefenen,
zie foto 3.
Hiervoor zijn enkele factoren van
belang:
.Normale tonus.
' Een groot rekruteringsvermogen om motor-units in te zetten
maar ook weer te minderen zodat er een optimum aan kracht
en beweging ontstaat,een ande"sere uitleg van het woord
lectiviteit" (Mulder 2001. Gjelsvik 2002).
. Optimale samenwerking van de

"Op land' is het vaak letterlijk
z\ryaarom eenpatiëntaande grens
va.n het zijwaartseevenwichtte
brengen,waardoorteruggevallen
wordt op de eersteverdedigingsen er
linie (steun/opvangreacties)
geensprakemeerisvanbeweging
Omdat het te zwaar is zal de
of spierstijfheidpaspierspanning
thologischtoenemen,al dan niet
door het optredenvan statische
reacties(Lambeck200I ).
za,lhet rekruteringsver
Daarnaasl
mogenom motor-unitsin te zetten
of juist niet in te zetten afwezig
zljn. Alle motor-units zullen
worden ingezet.Dit leidt tot een
verstarring en geeft een totaal
verliesvanselectiviteit.De patiënt

Uitbouw naar selectiviteit is mogelijk door op te komen met gebogen
benen (vraagt rneer controle). Door
herhaling in te voeren onstaat een
training, waarbij steeds bijna een
maximale inspanning van de musculatuur gevraagd wordt en trainingseffect ontstaat (Bassoe Gelsvik 2002).
Gaan liggen en zitten in het water
heeft nog een extra leereffect. De
controle van de beweging wordt in
het zwembadvooral gevoeddoor de
tactiele inputuit het gehelelichaam.
Zo nílen patiënten met neglect
problematiek niet meer een beroep
kunnen doen op het visuele systeem
(Shumway-Cook / Woollacott M
1995) en moeten (Forced Use) de
tactiele input vanuit de aangedane
zijde mede gebruiken om tot een
symmetrische lig/ zit te kunnen
komen.
3) Sagittal Rotation Control
Zljwaarts bewegen is op land heel
moeilijk omdat het steunvlak klein
is en snel verandert. De controle is
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Foto 3: S.R.C.br1hemibeeldlinks. In wateris trainingmogelijkvande
zo goedalsweg is. Het blt1ktdat
omdatde zwaartekracht
evenwichtsreacties
voor en achteren links en rechtsprima kunnensamenwerken.

ondersteromp (Ryerson lLevit
1997) zowel aan de ventrale als
aan de dorsale zijde.
. Weet hebbenvan je lichaamsg renzeÍI

heeft eigenlijk al zijn kruit al
verschoten.
Lucht geeft zo weinig weerstand
dat alleen de onderlaagkan informerenwaar het lichaamvan de

& ouderenzor
fysiotherapie
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patiënt zich in de ruimte bevindt. In
waler zal het lichaam steedstactiel
geïnformeerd worden tijdens beweging. Deze infonnatie wordt
sterkernaarmatede snelheidvan de
beweging toeneemt.
Deze snelle bewegingen worden
extra geremd omdat de weerstand
van het water toe neemt met de bewegingssnelheid.
Bewegingeu.zoals bij evenwichtsverlies, worden
daardoor beter geremd wanneer de
beweging snelleris.

hoe dit zeer instabiele evenwicht te
controleren. Dat vereist een goede
basistonusom het lichaam gestrekt
te houden en daarnaasteen goede
samenwerking tussen hoofd,
schoudergordelen bekkengordel.
Verstoringenvan het evenwicht om
deze as eisen snelle, maar vooral
ook geconlroleerdebewegingen.
H ierdoorbiedlhet eenl rainingsnlogelijkheid om het systeemte oefenen in het op- en afbouwenvan de
rekrutering van motor-units.

Indicaties voor Sagittale Rotatie
Controle zijn dus alle vormen van
evenwichltraining, zoals in het kader van de valpreventie.

Samenvattendis L.R.C. een training om je te bewegen om de lengte
as en dus een voorbereiding voor
het zr.vemmen.Het is ook eentraining om de centrale rol van de romp
te trainen.En alleen dat aspectis bv.
"suvoor C.V.A.- patiëntenal een
perindicatie" om in water te oefenen.

4) Longitudinal Rotation
Control
In het Hallirvick Concept neemt
rotatiecontrole een centrale plaats
in (McMillan.1986). In normale
motoriek is rotatie "het summum".
Als iemandstijf of intelgangloopt,
dan is de rotatie om de longitunale
as verdwenen.
Er zljn nauwelijks spieren te bedenken die geen rotatie component
in zich hebben. Maar ook pezen
hechten aan met rotatie in hun
systeern.Zo hecht de achillespees
zich aan de calcaneus met 90o
rotatie (Bassoe Gelsvik 2002) en
wordt de pees van de M.pectoralis
aan de humerusrrerbondenmel een
rotatie van 180o.
Longitudinale rotatie controle betekent vooral dat ruglig rvordt gecontroleerd. Dit houdt het handhaven of stabiliserenvan een symmetrische houding in. uiteindelijk
360o draaien om de lengte-as.
Verder moet om te blijven "drijven". eventueelmet lichte steun.er
een oplossing gevonden lvorde[
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rotatie tegelijkertijd. Dus niet alleen een rotatie in één vlak maarje
"zwemt"
als het ware door alle assenen vlakken heen.Deze rotatie is
de eindvorm van de rotatie controle: een functionele drie-dimensionale rotatie om diverse assen
tegelijkertijd.
Op dit moment is de controle van
het lichaam in water zodang, dat
we hands-off kunnen gaan werken.
De patiënt kan vallen en weer
opsta:rnin elke richting. Niet elke
patiënt haalt dit niveau, soms
moeten we met behulp van een
drijfmiddel een of het evenwicht
ondersteunen.Maar zelfs als deze
fase onbereikbaaris, met of zonder
drijfmiddel, zijn er alleen met de
eerste fase (Mental Adjustment)
voldoende therapeutische mogelijkhedenbinnen de methodeHalli
wick.

5) Gombined Rotation Gon-

trol

6) Upthrust

Combined Rotation Control staat
voor conlrole van alle voÍlnen \ran

Upthrust
behelst
hetervaren
vande
wet van Archimedes, het gevoel
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Foto 4: beleven van de opwaartsekracht Upthrust
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been en tegelijkertij d ventrale turbulentie, hetgeendorsaleactiviteit
eist. In foto 7 wordt in stand geoefend om me€r ventraal vermogen te creëreq eventueel met
een extra gesloten keten ventraal.
Hierdoor wordt het voor deze
patiënt mogelijk zelï in het bad te
lopen.

8) TurbulentGliding
Eenstapjeverderis Tubulentgli-

Foto 5: Balance in Stillness. turbulentie onder één lichaamshelft.

"onder kunnen gaan"
te
hebbenniet
ook al wordt je naar beneden gedmkt. Dit punt draagt in verdere
mate bl tot de zekerheid dat men na
het vallen weer boven komt. Pas nu
zal iemand zonder hulp tot aan dc
grenzenr,an het evenrvicht durven
gaan(zie foto 4).
7) Balance in Stillness

Balance in Stillness betekent dat de
patiënt in elke positie in staatis alle
veranderingen door turbulentie en/
"centraal"
te kunnen
of golfslag
controleren. Balance in Stillness is
"in
evenwichtzijn',
het toppuntvan
met en in het water en in staat zi.in
met kleine, snelle en selectievebewegingen het lichaam te contÍolcren.
Tot aan dit punt is het Halliwick
Conceptzo dynamisch als mogelijk"
gericht op bewegingservaring.Deze
fase is statisch:er is evenwicht maar
je ziet het niet. Dit punt is ook het
startpuntvoor de lokale oefeningen
uit de Water Specific Therapy,
bijvoorbeeld gericht op het stabiliseren van een kniegewricht.

Foto6: Balancein Stillness,ertra
inlbrmatieaanbeenmet ventrale
turbulentie.

28

Dc foto's 5. 6 en 7 bevatten drie
voorbeelden van Balance in Stillness. In foto 5 wordt de uitgangshouding extra bemoeilijkt wordt
door tufbulentie onder één zijde van
het lichaam. Foto 6 toont een
situatie in stand, waarbij wel extra
informatie gegeven wordt aan het

ding waarbij zonderdepatiëntaan
te raken, deze door turbulentie
"drijft'. Op
door het gehelebad
foto 8 is prachtig te zien dat het
niet uitmaakt hoe men drijft. Essentieelis zoekennaar de beste
houdingwaaóij vaak een selectievespanningvanbilenbuiknodig is .
Centraalis het lichaamin evenwicht enis links en rechtsvolledig
Datbetekentnietdat
symmetrisch.
dit ook aandebuitenkantzoÍe zien
is. Dat is niet belangrijkdebalans
is er en met turbulentieonderde
schoudeóladenwordt de patiënt
als het ware meegezogenzoals
"meemoedereend de kleinties
zuigt'.
9 en 10) Simple Progression
and Basic $wimming Movement
Vanuit Turbulent Gliding is het
een kleine stap om te komentot
eenvoÍn van zelÏ vooruitkomen
in water.Wel zal iederebeweging
vanarmenof beneneenverstoring
gevenvan de "Balancein Stillness''en dusweermeereisenvan
het lichaamom toch in balanste
blijven. Ook nu geldt dat veel
selectiviteitgevraagdwordt om
deze balans te kunnen houden.

& ouderenzor
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Lambeck J. (Ed). Hydrotherapie N.P.I.
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Foto 7: Balance in Stillness. Oefenítg in stand^met geskrtenketen ventraal.

Vandaar uit kan de behandelaar
steedsverder voortbour,ven.

NDT Nijmegen Congresreader 1986

Samenvatting

tl.rerapieund Training "Gustav Fisher 1995

Cools Al{ in Halliwich in 1986 Stichting
Gamper U. Wasserspecifischebewegungs-

In elk van deze l0 puntenzijl veel
trainingsmogelijkheden voor alle
indicaties die met problemen van
bewegen te maken hebben. Dit
geldt zorvel voor de orthopedie, de
reumatologie als de neurologie
(ook dementie).Hydrotherapievolgens het Halliwick Concept schept
een uitstekend uitgangspunt voor
een opbouw naar thempie op het
droge.
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Foto 8: TurbulentGiiding
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