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Traditie komt van het Latijnse woord traditio, dat overhandigen 
betekent. Traditie betekent het doorgeven van cultuur van de 
ene generatie aan de volgende generatie. Tradities zijn gebrui-
ken van vandaag, maar met een wortel in het verleden. 
De wortel van de osteopathische traditie ligt bij de grondleg-
ger van de osteopathie, Andrew Taylor Still (1828-1917). In zijn 
boek, The philosophy and mechanical principles of osteopathy 
schreef hij onder het kopje, het tijdperk van de osteopathie, het 
volgende: “How long have you been teaching this discovery? I 
will say: I began to give reasons for my faith in the laws of life as 
given to men, worlds, and beings by the God of Nature” (april 
1855).1

De eerste osteopathische wortels zijn dus 159 jaar oud. We leven 
186 jaar na de geboorte van Andrew Taylor Still, de grondlegger 
van de osteopathie en 122 jaar na de start van de eerste school 
voor osteopathie. We kunnen dus spreken van een osteopathi-
sche traditie, aangezien osteopathie van generatie op genera-
tie is doorgegeven. Osteopathie heeft zich al die jaren kunnen 
aanpassen aan de omgevings- en tijdsfactoren. Die aanpassing 
heeft wel geleid tot verschillende vormveranderingen. Daar 
waar osteopaten vroeger ziektes behandelden, daar behan-
delen we nu vooral mensen met pijnklachten. Daar waar D.O. 
vroeger doctor in de osteopathie betekende, betekent het nu in 
Nederland diploma osteopathie. Daar waar Andrew Taylor Still 
geen technieken doceerde, zit de opleiding nu vol met osteo-
pathische technieken.
In dit kader kun je denken aan het spelletje op de basisschool, 
waarbij je een zinnetje in het oor van je medeklasgenoot fluis-
tert, die op zijn beurt deze informatie op dezelfde manier door-
geeft. Dit resulteert (vaak) in een andere zin met een andere 
betekenis. Deze betekenis kunnen we ook de essentie noemen. 
Essentie betekent in het latijn essentia, het wezen van iets, dat-

gene wat kenmerkend is voor iets, zijn eigen, diepste en onver-
anderlijke natuur. 

“Tradition, is to keep the fire going and not to 
worship the ashes.” 

Gustav Mahler

Hoe is de essentie van de osteopathie tot nu toe doorgegeven? 
Hieronder volgen een paar voorbeelden:
In het Nederlandse beroepscompetentieprofiel van 2009 wordt 
osteopathie nog uitgelegd aan de hand van de 3 basisprincipes 
van de osteopathie, waarbij vermeld wordt dat het om de origi-

nele tekst van A.T. Still gaat. Andew Taylor Still heeft deze prin-
cipes nooit zo genoemd. Ze werden verzameld uit zijn filosofie 
door een comité in samenwerking met het Kirksville College van 
Osteopathische Geneeskunde rond 1950. Deze werden als een 
instrument voor het onderwijs gebruikt, zodat deze principes 
het hele curriculum voor de school zouden leiden. Een beknop-
te uitleg van de wetenschap en de kunst van de osteopathie 
was ook nodig voor patiënten en voor de wetenschappelijke 
gemeenschap. Men dacht de kenmerkende en waardevolle 
aspecten van de osteopathie in zorgvuldig gekozen woorden te 
hebben gemonteerd. Deze drie principes worden in de power-
pointpresentatie van de Nederlandse Vereniging voor Osteopa-
thie van 2011 vervangen door 4 basisprincipes. Het 4e principe 
is hier de vrije stroming (leven is bewegen).

Een ouder voorbeeld:
A.T. Still schreef in de Philosophy of osteopathy 1899, Kirksville 
Missouri: “It is my object in this work to teach principles …and 
not rules.”2 Een leerling van A.T. Still, J.M. Littlejohn publiceerde 
in 1908 the principle of Osteopathy: “Osteopathy represents a 
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principle, not a set of principles…” and “the underlying princi-
ple, as applied to osteopathy, is expressed in the word ‘Adjus-
tment’.” 3 Edythe F. Ashmore schreef in haar boek ‘Osteopathic 
Mechanics’ uit 1915, “The central thought of the science of 
osteopathy is the Lesion, which has been defined as any struc-
tural perversion which produces or maintains functional distur-
bance.”4

Dit is een voorbeeld van het doorgeven van informatie waarbij 
de uiteindelijke betekenis 180 graden is omgedraaid. De princi-
pes van Andrew Taylor Still, worden omgevormd naar 1 principe 
en dit principe wordt laesie genoemd. 
Een ander voorbeeld is de volgorde waarin het primair respira-
toire mechanisme (PRM) doorgegeven is:
William Garner Sutherland beschreef de volgorde van het PRM 
in The Science of Osteopathy als volgt:

1. Fluctuatie van de liquor cerebrospinalis.
2. De reciproke tensie membraan.
3. Motiliteit van het centraal zenuwstelsel/de neurale buis.
4. De articulaire mobiliteit van de schedelbotten.
5. De onwillekeurige mobiliteit van het sacrum tussen de ilea.5

Daar waar het eerste boek van Harald Magoun de volgorde van 
William Garner Sutherland hanteert, daar is de volgorde bij het 
tweede boek van Harald Magoun verandert.6,7 Hierin is het 1e 
principe de inherente motiliteit van het zenuwstelsel en niet 
meer de fluctuatie. Een andere volgorde is er ook te vinden in 
een later geschreven boek: ‘The collected papers of Viola M. Fry-
mann, DO’.8 Hierin wordt namelijk begonnen met de articulaire 
mobiliteit van de schedelbotten. 
Deze voorbeelden laten zien dat er binnen de osteopathische 
traditie een grote vormverandering in een korte tijd heeft 
plaatsgevonden. Het lijkt erop dat er niet zorgvuldig is omge-
sprongen met het doorgeven van de essentiële informatie. Het 
gevolg hiervan is dat we in een relatief korte tijd in de osteopa-
thische traditie verder verwijderd zijn geraakt van de oorspron-
kelijke osteopathische kenmerken.
Hoe kunnen wij deze oorspronkelijke informatie weer terug 
brengen naar haar essentie en deze zo zorgvuldig mogelijk 
doorgeven aan een nieuwe generatie osteopaten?
Om dit te verduidelijken wil ik graag een citaat gebruiken uit De 
Osteopaat van april 2013. Hier schreven Patrick van Dun en Con-
stanze Wagner in hun artikel ‘De identiteit van de osteopathie 
in Europa’ het volgende:
“Er zal steeds wel een grondconflict tussen traditie en vernieu-
wing zijn. De vraag is of onze osteopathie in Europa in staat zal 
zijn bij al deze verschillen en conflicten, bij al deze richtingen en 
scholen, stromingen en opinies, haar substantie en haar wezen 
te bewaren en zich tegelijkertijd voor een nieuwe generatie om 
te vormen.”9

Met wezen bedoelt men hier de grondcomponenten die in de 
oorsprong van het beroep vervat liggen. De grondcomponenten 
van de osteopathie liggen dus bij de oorsprong, de grondlegger 
van de osteopathie: Andrew Taylor Still. Hoogstwaarschijnlijk is 
bij hem de oorspronkelijke essentie van de osteopathie terug te 
vinden. Een basisattitude om dichter bij de essentie te komen 
zou kunnen zijn:
1. Het leven en werk van Andrew Taylor Still te bestuderen.
2.  Het leven en werk van Andrew Taylor Still in zijn ruimte en 

tijd te plaatsen.

3.  De boeken van Andrew Taylor Still zorgvuldig te lezen in de 
taal van zijn tijd.

4.  De geschiedenis van de osteopathie bestuderen en hierbij 
rekening houden met de hiërarchie (belangrijkheid) en chro-
nologie (volgorde) van de doorgegeven informatie en deze 
kritisch beoordelen.

5.  De bovenste 4 punten overleggen binnen de osteopathische 
beroepsgroep.

“Iedereen van ons staat in een traditie. We vervolgen iets. 
Om de traditie levend te houden moet eenieder dit voor 

zichzelf recreëren.” 
Leo Apostel (Vlaamse filosoof, 1925-1995)

Aangezien we niet alleen in de osteopathische traditie leven, 
maar met vele osteopaten samen zijn, zal het waardevol zijn 
om deze individuele attitude te overleggen en te bediscussi-
eren binnen onze beroepsgroep. Het 5e punt van de basisat-
titude is dan ook de interactie binnen onze beroepsgroep. Wat 
zal onderlinge interactie en discussie van de eerste vier pun-
ten teweeg kunnen brengen? Hiervoor wil ik de basisfilosofie 
van de systeemtheorie naar voren brengen.10 We kunnen onze 
beroepsgroep gaan zien als een complex adaptief systeem (zie 
fig. 1).11 Een complex systeem wordt gedefinieerd als een ver-
zameling van meerdere onderdelen verbonden door relaties. 
Relaties representeren de invloed van een onderdeel op het 
gedrag van een ander. Bijvoorbeeld de interactie tussen col-
lega’s binnen onze beroepsgroep. Het systeem als geheel heeft 
bovendien een eigen identiteit, die het onderscheidt van zijn 
omgeving of achtergrond. Complexe adaptieve systemen zijn 
net als gewone complexe systemen opgebouwd uit onderling 
verbonden delen, maar ze vertonen tevens adaptiviteit. Dat wil 
zeggen dat een verandering in de omgeving kan leiden tot een 
verandering in het systeem. Het systeem past zich aan aan de 
nieuwe omstandigheden en bereikt er in het algemeen een 
nieuw evenwicht mee, zelfs al zijn de individuele agenten niet 
noodzakelijk adaptief. 

Figuur 1 Complex adaptief systeem

Uit de interacties van de onderdelen van een complex adaptief 
systeem kan emergent gedrag ontstaan (bijvoorbeeld een wave 
in een stadion). Dat betekent dat uit de onderlinge interactie 
binnen de osteopathische beroepsgroep met betrekking tot 
dit onderwerp emergente eigenschappen zouden kunnen ont-
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staan. Emergente eigenschappen zijn eigenschappen van een 
geheel die niet herleidbaar of deduceerbaar zijn tot eigenschap-
pen van de afzonderlijke delen. Er kan dus door de interacties 
iets nieuws ontstaan. En met de betrekking tot de essentie zal 
het kunnen betekenen dat het geheel meer is dan de som der 
delen. 
Als we nog eens teruggaan naar de hierboven genoemde basis-
attitude, wat zou het resultaat hiervan binnen onze beroeps-
groep zijn? Brengt het ons daadwerkelijk dichter bij de essentie 
van de osteopathie en kunnen we ons op deze manier beter 
aanpassen aan de veranderende omgevings- en tijdsfactoren? 
Aangezien deze basisattitude momenteel geen gemeengoed 
is, moeten we het antwoord daarop schuldig blijven. De enige 
mogelijkheid om erachter te komen is door deze basisattitude 
aan te nemen en te overleggen met elkaar! Het liefst collectief 
en anders in kleinere subgroepen zodat de essentie en de aan-
passingsmogelijkheden van onze beroepsgroep niet verloren 
gaan.
Een mogelijkheid om het leven en werk van Andrew Taylor Still 
en de geschiedenis van osteopathie te bestuderen en hierover 
te discussiëren met collega’s die leven in dezelfde osteopathi-
sche traditie is er bij het eerste Open Evost Congress. Hier zijn 
vijf sprekers uitgenodigd die hun leven gewijd hebben aan het 
onderzoeken van het leven en werk van Andrew Taylor Still en 
van de geschiedenis van de osteopathie.12

Samenvatting
In dit artikel wordt geschreven over het leven in de osteopa-
thische traditie en wat de informatieoverdracht gedaan heeft 
met de osteopathische essentie. Aan de hand van een basis-
attitude wordt een manier geformuleerd voor ieder afzonder-
lijke osteopaat om dichter bij de essentie te kunnen komen. De 
stap van deze individuele basisattitude naar de osteopathische 
beroepsgroep wordt gemaakt en uitgelegd aan de hand van 
het complex adaptieve systeem. Hierin komt naar voren wat 
een collectieve interactie van deze basisattitude binnen onze 
beroepsgroep kan doen. 
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