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Stáž Maasmechelen, Belgie

Mgr. Vanda Markesová, Cert. MDT

V neděli 28. srpna 2016 ráno jsem odces
tovala do Belgie na svou první pracovní za
hraniční stáž. Jela jsem autem, cesta byla 
dobře značená a v dnešní době navigací 
úplně bez potíží. Po příjezdu do Maasme
chelen jsem se ubytovala a jela se podívat, 
kde sídlí McKenzie Kliniek Maasme-
chelen, ve které budu absolvovat stáž. 
Nechtěla jsem hned první den přijet poz
dě, protože třeba budu hledat místo k za
parkování. Pro ty, kteří sem pojedou ně
kdy příště, parkování je bez potíží, nic není 
zpoplatněno. Nevěděla jsem, co všech
no mohu očekávat, protože jsem nebyla 
na stáži ani v České republice. 

Oficiální pracovní doba na klinice za
číná ráno v osm a končí v sedm večer, 
 ovšem David Vandeput tam bývá i déle, 

nám se to podařilo v pondělí a pátek, kdy 
se končilo o půl osmé. Pracuje zde šest 
lidí, kteří se na klinice nepravidelně střída
jí. Na první den jsem měla mít připravena 
témata, která by mě zajímala. Po sezná
mení a formalitách spojených s mým pří
chodem začali přicházet pacienti. V tomto 
týdnu se Davidovi nepodařilo sehnat příliš 
mnoho nových pacientů (začátek školní
ho roku?), ale to vůbec nevadilo, protože 
jsem viděla následující postup v terapii. 

David postupuje podle MDT protokolu, 
kdy se ptá pacienta, co je pro něj nejdů
ležitější, otázka číslo jedna, Q 1, do které 
spadají odpovědi podle SMART (Speci-
fic: výběr metody k terapii, např. u MDT 
najít směrovou preferenci, Measure: 
objektivní hodnocení, vyšetření, testy, 
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Accept: překážky: žluté praporky, např. 
přesvědčení, bojácnost, Realistic: střízli
vé zhodnocení situace a možné problémy 
následkem vnějšího vlivu prostředí – např. 
zaměstnání a pozice, které musí udržovat, 
Time: délka trvání uzdravení… 3 týdny, 
4 měsíce, rok)… a od toho se odvíjí tera
pie. Hodně se ptát, pro pacienta může být 
důležitější něco jiného, než to, co si mys
líme my. Pro mě bylo nejdůležitější vidět, 
že před každou terapií si udělá baseline, 
podle kterého hodnotí terapii nejen on 
sám, ale i pacient, a že nestačí mobilizaci 
opakovat jen desetkrát či dvacetkrát, ale 
někdy to trvá docela dlouhou dobu, než 
se daná oblast uvolní. Myslím si, že to mi 
hodně pomůže v další terapii u pacientů, 
kde jsem předpokládala rychlejší odpo
věď na pohyb s výraznějším zlepšením. Je 
důležité se ptát a testovat, protože např. 
u pacienta s derangementem C páteře 
bylo potřebné nejen cvičení k odbloko
vání, ale bylo nutné uvolnit tkáň zjizvenou 
po chirurgickém zákroku. Ještě jedna zají
mavost: na klinice používají přístroj REPEX 
(opakované pasivní cvičení maximálního 
rozsahu pohybu), který s pacientem dělá 
pasivní flexeextenze, je to dobré pro lidi, 
kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu 
zvedat na rukou nebo když nejsou schop

ni opakovat cvičení delší dobu, a je výhod
né, že svaly nejsou aktivní a nebrání zvýše
nému rozsahu pohybu.

Měla jsem štěstí, protože druhý den 
jsme jeli na velkou kliniku do Holandska, 
kde má David jedno pracovní dopoledne. 
Na této klinice pracuje mnohem více lidí, 
protože je zde spojená kinezioterapie, 
psychologie, velké fitness a bazén. Da
vid říkal, že v Holandsku má trochu jiný 
přístup k pacientům, více jim vysvětluje, 
protože je tam jiný systém plateb od pojiš
ťoven. Lidé si musí si víc připlácet, říkal, 
a tak si raději zaplatí trenéra ve fitness, 
než by zaplatili za svoje zdraví.

Výhodou bylo, že se zde nepracuje 
„od do“, ale že byly pauzy na oběd, kdy 
jsem se mohla jet podívat do Národní
ho parku Salamanderke, Maasmechelen 
Village, projít se po městě, a po zapůjčení 
kola od Davida jsem se jela podívat na řeku 
Maas, která odděluje Belgii a Holandsko.

Absolvovat stáž u Davida všem do po
ručuji, je skvělý učitel. Výhodou je, pokud 
umíte francouzsky, protože fran couzština 
je v Belgii druhým jazykem, anglicky zde 
hovoří méně lidí. Pro mě byla nevýhoda, 
že kvůli tomu jsem nerozuměla, jak David 
získává informace o pacientovi a jak klade 
otázky při zjišťování anamnézy.
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Zpráva z 12. Mezinárodní konference Mechanické 
diagnostiky a terapie, Austin, Texas, USA

Eva Nováková, Dip. MDT
McKenzie metoda

  Doporučení o sportovní zátěži u poranění od mezinárodní 
olympijské komise: „Jak moc, aby toho nebylo příliš?“ 

Předpis tréninku a režimu zápasů a sportovních utkání 
(Volný překlad Eva Nováková) 

Aby se tkáň mohla adaptovat a snížilo 
se riziko poranění, zvyšovat 
tréninkovou zátěž v týdenním intervalu 
< 10 % anebo udržovat poměr akutní  
(Ø zátěž uplynulého týdne) k chronické 
zátěži (Ø zátěž za uplynulé 4 týdny) na 
hodnotě 0,8–1,3. 

U fotbalistů, při 
zápasech 2x týdně 
oproti 1x týdně,  
je větší riziko 
poranění. Proto 
trénink zaměřit více 
na podřepy v rotaci, 
aby se předešlo 
poranění při zvýšené 
zátěži během zápasů. 

Zátěž je třeba volit vždy individuálně, protože 
každý jedinec je jiný, má různé možnosti flexibility, 
poměrně širokou variabilitu schopností absorbovat 
zátěž v jiném časovém rozmezí. (Tzn. je třeba 
každému jedinci zvolit individuální  
gradovanou  
zátěž.) 
 

Je třeba zohlednit různá psychologická 
napětí související s výkonem a i tato 
 v rámci tréninku zvažovat. 

Trenéři a další z týmu starající se o sportovce musí 
plánovat adekvátní odpočinek, obzvláště  
po intenzivním trénování, zápasech, cestování, 
včetně zohlednění správné výživy, pitného režimu, 
spánku, odpočinku, ale i aktivního odpočinku, 
relaxačních postupů a psychické podpory. 

Sportovní poradci musí posoudit 
celkový zdravotní stav jedince  
a až dle něj ustanovit plán sportovních 
výkonů, zápasů. 

Poznámka E. N.: Z výše uvedeného připomínám zlaté pravidlo, které Robin McKenzie šíří od 70. let: 
„redukce – udržení redukce – obnova funkce – prevence“. 
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