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“

U herkent het vast en zeker, iedereen is 
veel te druk. Stress is hard op weg om 
ziekteoorzaak nummer één te worden. 

Bij TravelEssence hebben we besloten dat niet te 
laten gebeuren. Wij zijn niet voor niets specialist 
in reizen naar de meest stressvrije continenten 
op aarde:  Australië en Nieuw-Zeeland. Hebben 
we het daar dan niet druk mee? Nou en of! Ons 
geheim? Simpel, we kunnen heel goed plannen. 
Wij nemen de tijd voor (en na) onze afspraken. 
Bij ons op kantoor, of bij u thuis als u dat wilt. 
Dat schept ruimte. 

We maken graag uitgebreid kennis met u, zodat we 
een compleet beeld krijgen van uw droomreis. Een 
reis die we voor u, en vooral met u, organiseren. 
Tot in de puntjes en daar overheen. 

Aan de andere kant van de wereld hebben we 
ons werk al gedaan. Dat scheelt. We hebben 
in Australië en Nieuw-Zeeland talloze, unieke 
accommodaties persoonlijk geselecteerd. 
Kleinschalig van opzet, groot van klasse. 
Gastvrij en ver weg van het massatoerisme. 

Heeft u het druk gehad en wilt u ook rustig op 
vakantie naar Australië of Nieuw-Zeeland?
 
Vierweekse rondreis incl. Cathay Pacific Premium Economy,  

26 nachten met kleinschalige unieke accommodaties, bijzondere 

activiteiten en fijne huurauto, vanaf €7.430 pp. Wilt u een afspraak 

maken? Neem dan contact op met een van onze reisadviseurs.

Onze lokale kennis maakt het verschil. 
Daarom waarderen onze klanten ons met een  9.3
www.travelessence.nl  |  030 272 5335

Het is drukker 
dan u van ons 
gewend bent...”

“
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FysioPraxis is het o�  ciële tijdschrift van het 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF) en verschijnt 10 keer per jaar.

Wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg heeft een 
slechte reputatie.* Enorme hoeveelheden geld gaan verloren aan 
slecht wetenschappelijk onderzoek, onderzoeksresultaten zijn beperkt 
toegankelijk voor beroepsbeoefenaars en berichten over grootschalige 
fraude halen het internationale nieuws. In 2009 werd geschat dat 
85% van het geld binnen het gezondheidsonderzoek vermijdbaar 
slecht geïnvesteerd werd. Het grootste probleem: onderzoeksresul-
taten vinden onvoldoende de weg naar de dagelijkse praktijk.

FysioPraxis kan op bescheiden wijze meehelpen aan het oplossen van 
dit probleem. Er wordt in Nederland namelijk veel onderzoek gedaan 
naar fysiotherapie. Het lijkt onmogelijk om op de hoogte te blijven van 
alle ontwikkelingen in het hele land, waardoor een groot gedeelte van 
de onderzoeksresultaten de weg naar de praktijk niet of beperkt vindt. 
FysioPraxis biedt graag een podium aan kwalitatief goed onderzoek 
waarvan de onderzoeksresultaten bijdragen aan betere fysiotherapie. 
Zo zijn in dit nummer drie samenvattingen opgenomen van promotie-
onderzoek uit Nederland. Yasmaine Karel presenteert haar onderzoek 
naar voorspellende factoren voor het beloop van schouderklachten in 
de eerste lijn. Corelien Kloek beschrijft haar onderzoek naar e-Exercise 
bij patiënten met heup- of knieartrose, een gecombineerde toepassing 
van fysiotherapiebehandelingen en een webapplicatie. Alessandro 
Chiarotto deed onderzoek naar meetinstrumenten voor het monitoren 
van uitkomsten bij patiënten met lagerugklachten. Deze drie verschil-
lende onderwerpen dragen ieder bij aan het beter begrijpen en verbe-
teren van fysiotherapie.

Wij hopen met het presenteren van nieuws, innovaties en goed fysio-
therapeutisch onderzoek een bijdrage te leveren aan het verbeteren 
van de kwaliteit van fysiotherapie in Nederland. Als de juiste vernieu-
wingen en onderzoeksresultaten de weg weten te vinden naar de 
dagelijkse praktijk is dit gunstig voor patiënten, fysiotherapie én de 
reputatie van wetenschappelijk onderzoek.

Namens de redactie,
Niek Koenders

Betere fysiotherapie 
door goed onderzoek

fysiopraxis@kngf.nl

@FysioPraxis
* Chalmers I, Glasziou P. Avoidable waste in 

the production and reporting of research 
evidence. Lancet 2009;374(9683):86-89
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Eric Ruiter

Wie ben je?
Ik ben algemeen fysiotherapeut met spe-
cialisatie Dry Needling en Energy Control 
Methode, en eigenaar van iMove. Mijn 
interesse gaat uit naar het gebruik van 
e-health voor coaching, monitoring en 
informatievoorziening.

Waar is de coverfoto gemaakt?
In onze trainingsruimte van de praktijk 
van FysioHolland in Bussum. Deze locatie, 
met 7 behandelkamers, een oefenzaal 
en een vergaderruimte, is medio 2018 
geopend.

Ik lees FysioPraxis vooral…
… voor de wetenschap en bijzondere ver-
halen van de collega’s door het land. Ook 
de ontwikkeling van het vak vind ik een 
belangrijk onderdeel.

Ik ben trots  op…
… de praktijk die neergezet is en de ont-
wikkeling van de eigen iMove-app. Beide 
zijn gericht op preventie en interventies 

om cliënten zelf een bewuste, actieve 
benadering te geven bij het voorkomen, 
genezen of verminderen van klachten of 
gezondheidsrisico’s. 

Ik heb gekozen voor fysiotherapie omdat…
… ik graag mensen help met het voor-
komen van fysieke ongemakken of het 
behandelen ervan. Doel is de kwaliteit 

Viel je iets op, heb je een opmerking 
of aanvulling? We horen het graag! 
Reacties kun je sturen naar:

fysiopraxis@kngf.nl

@FysioPraxis

•  Informatie, inschrijven en meer scholingen, congressen, lezingen en trainingen van het KNGF: www.mijnkngf.nl
•  Het totale scholingsaanbod: www.fysionetwerken.nl - kalender

op de cover

agenda

OPROEP
Wil je zelf een artikel aanleveren? 
Wij nodigen je daartoe graag uit. 
Ga naar www.kngf.nl/fysiopraxis voor 
de auteursrichtlijnen. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
bijdragen die niet aan de kwaliteitseisen 
van FysioPraxis voldoen, af te wijzen.

Maart
25 maart
Cursus Coachen van Intervisie-
groepen (4 dagen), Oss

27 maart
KNGF-lezing Krijg grip op het 
mediaal tibiaal stress syn-
droom, Berkel en Rodenrijs

28 maart
Brede bijeenkomst 
Veranderagenda ‘Vertrouwen 
in beweging’, Amersfoort

29 maart
NVFB-voorjaarscongres 
‘Shit Happens’, Nieuwegein

April
2 april
Pre- & postoperatieve FT 
bij buikoperaties en litteken-
breuken, Amersfoort

3 april
Lezing Frozen Shoulder, 
Arnhem

9 april
•  Personeelsmanagement: 

Functioneringsgesprekken 
voeren, Amersfoort

•  Voorjaarssymposium 
NVFK ‘Adembenemend’, 
Hagaziekenhuis Den Haag 

12 en 13 april
NFP-congres ‘Een verdieping 
in zingeving’, Berg en Dal

15 april
Bijeenkomst Pitch uw Project 
- i.s.m. FoN AMA, Amsterdam

17 april
Lezing Frozen Shoulder, Breda

18 april 
•  Cursus Coachen van inter-

visiegroepen, Amersfoort, 
Nijmegen

•  Lezing State-of-the-art-
behandeling van artrose 
heup-knie, Bathmen

25 april
Presentatie Tijdig starten met 
stoppen, Amersfoort

Juni 
13 juni
Algemene Ledenvergadering 
KNGF

November
16 november
ALV en Dag van de Fysio-
therapeut, 1931 Congres-
centrum, ’s-Hertogenbosch

Fo
to

: W
ie

p 
va

n 
Ap

el
do

or
n

van leven te verbeteren. De waardering 
en energie die ik van de cliënt terugkrijg, 
heeft mijn kwaliteit van leven verbeterd. 
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22  Lage rug en bekkenregio
Vragenlijst bekkenbodemdisfuncties

30  Diagnostiek schouderpijn
Promotie Yasmaine Karel

VERDER:
7 Column Jeroen van Egmond
9  Studenten: Stage-impressie Priscilla 

van Oorschot
9  Geschiedenis: Fysiotherapeut in 

kuuroord
13 Patiënt in beeld: Parkinson
17 Column Arianne Verhagen
17 Test uw kennis: Ulnaire polsklachten
34 Wetenschap summary

26

10

14

18

10 Heliomare
Dit jaar belicht FysioPraxis de revalidatie-
centra in Nederland, te beginnen bij 
Heliomare, dat van sanatorium begin 
vorige eeuw uitgroeide tot multidiscipli-
nair revalidatiecentrum. Je leest o.a. over 
innovatieve behandelingen (exoskelet, 
SUPPEN), behandeling bij chronische 
pijn, arbeidsintegratie, preventie en de 
bijzondere teams Optimum Care en 
Respicare. 

14 Biomechanica
Interview met Jaap van Dieën, hoog-
leraar biomechanica, die fysiotherapeu-
ten aanspoort wetenschappelijke princi-
pes en meetinstrumenten mee te nemen 
in de klinische praktijk. Waarom? “Als 
objectieve diagnostiek de behandeling 
beter maakt, kan dat niet alleen kosten-
e� ectief zijn, maar ook in het voordeel 
van fysiotherapeuten uitpakken.”

18 e-Exercise
We regelen steeds meer online zoals 
onze bankzaken, en dat brengt ons veel 
gemak. Maar of het gebruik van digitale 
applicaties binnen de fysiotherapie on 
ook zoveel voordeel oplevert, is nog 
maar beperkt onderzocht. Corelien Kloek 
deed promotieonderzoek naar blended 
interventies bij patiënten met knie- en 
heupartrose. 

26 Lage rugpijn meten
Voor lage rugpijn werd twintig jaar gele-
den al een Core Outcome Set (COS) 
ontwikkeld. Inmiddels is een update van 
deze COS uitgevoerd, die centraal staat in 
het promotieonderzoek van Alessandro 
Chiarotto. Niet alleen pijnverlichting is 
volgens hem belangrijk, maar ook het 
fysiek en psychologisch functioneren. 

inhoud

KNGF katern

39  In het zonnetje
40  Prikletsel door 

dry needling
42  KNGF Service

35  Specialistenkatern
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kort nieuws

Stimuleringsregeling E-health Thuis

Miljoenen voor 
zorgtechnologie

De subsidie is bedoeld om het 
aantal e-health-toepassingen 
te bevorderen, zoals elektroni-
sche sleuteloplossingen, val-
sensoren, wondverzorging op 
afstand, communicatieplat-
forms tussen professionals 
onderling en de cliënt, leefstijl-
monitoring, maar ook techno-
logie die een mantelzorger in 
staat stelt op afstand in de 
gaten te houden hoe het met 
de naaste gaat. Binnen deze 
subsidieregeling kunnen onge-
veer 280 initiatieven bekos-
tigd worden. Aanbieders van 
Wmo-ondersteuning, Zvw- of 
Wlz-zorg thuis kunnen samen 
met één of meer inkopers van 
ondersteuning en zorg een 
aanvraag indienen. 
Sinds 1 maart 2019 staat de 
regeling open voor aanvragers 
via mijn.rvo.nl.

Promotieonderzoek Margriet Pol:

Door sensoren sneller herstel na heupfractuur
Coaching en bewegingssensoren bevor-
deren de revalidatie van ouderen na 
een gebroken heup. Ouderen herstellen 
niet alleen sneller, ze voelen zich ook 
zekerder.

In Nederland breken jaarlijks ongeveer 
15.000 ouderen hun heup, meestal door 
een val in huis of op straat. Voor het 
eerst is de inzet van sensoren voor deze 

Doel van deze ‘live-surgery-bij-
eenkomsten’ is kennis delen en 
samen zorgen voor een soepel 
behandeltraject voor de patiënt. 
Tijdens de bijeenkomsten vol-
gen de deelnemers de operatie 
realtime, via een videoverbin-
ding. Zij kunnen vragen stellen 
aan de orthopeed in de opera-
tiekamer. Na de operatie nemen 
de aanwezigen deel aan ver-
schillende workshops. De ope-
ratie en de workshops samen 
bieden een mooi inkijkje in de 
zorg voor patiënten die vaak 
zowel door zorgverleners in de 
eerste lijn (o.a. fysiotherapeu-

Fysiotherapeuten kijken mee met operatie

Live surgery
Zestig fysiotherapeuten keken op 8 februari jl. in het St. Anna 
Ziekenhuis mee via een live-videoverbinding naar een ortho-
pedische ingreep, het plaatsen van een schouderprothese.

doelgroep in een grote studie onder-
zocht. Hieraan deden 240 ouderen mee, 
met een gemiddelde leeftijd van 84 jaar. 
“Tijdens onze studie zagen we dat oude-
ren zo geschrokken waren van de val, dat 
ze thuis veel minder activiteiten onder-
namen dan voorheen”, zegt onderzoeker 
Margriet Pol (HvA en UvA). “Om deze 
angst weg te nemen, hebben we deze 
behandeling met sensoren ontwikkeld.” 

De sensoren geven ook input voor indi-
viduele revalidatieplannen. “Bewegen is 
een belangrijk onderdeel van het dage-
lijks functioneren”, aldus Pol. “De senso-
ren verscha� en hier objectieve informatie 
over, want ouderen vinden het vaak lastig 
om zich precies te herinneren wat ze in 
een week allemaal gedaan hebben.”

Bron: Skipr
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Het Ministerie van VWS stelt 90 miljoen beschikbaar om 
ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of 
beperking met behulp van e-health langer zelfstandig thuis 
te laten wonen.

MEER WETEN
Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) 
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ten, huisartsen, etc.) als in de 
tweede lijn (o.a. orthopeden) 
worden behandeld. “Door dit 
soort sessies begrijp je elkaar 
beter, leer je van elkaars werk-
wijzen en ervaar je de mogelijk-
heden die de verschillende 
behandelingen bieden. We 
willen leren van elkaars erva-
ringen en zorgen dat diagnose, 
behandeling en revalidatie zo 
goed mogelijk op elkaar aan-
sluiten”, aldus Rob Bogie, een 
van de betrokken orthopeden. 
“Dat is pure winst voor ons als 
professionals maar zeker ook 
voor de patiënt.”

fp02kort.indd   6 12-03-19   08:16
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column

Beste collega,

Nog even over dat kennismaken uit mijn vorige column. Het 
lijkt zo logisch dat kennismaken aan het begin van een relatie 
hoort, en dat je dat samen doet. Maar als we een stukje met 
een patiënt meereizen, kunnen we zien of dat wel zo logisch is. 
Om te beginnen is een patiënt gewoon mens. Op een gegeven 
moment krijgt deze persoon klachten, dat gebeurt natuurlijk 
wel vaker, maar deze keer bedenkt die persoon, bijvoorbeeld 
omdat het niet snel genoeg over gaat, dat er hulp nodig is. In 
deze fase zijn ontzettend veel factoren van invloed, die zowel 
belemmerend als bevorderend op gezondheid kunnen uitwer-
ken. Als de persoon bedenkt dat de fysiotherapeut de beste 
optie is, is dat nieuwe kennis, gebaseerd op bestaande kennis, 
zoals ervaringen uit het verleden of verhalen van naasten. 
Soms zal de kennis op de website van de praktijk de eerste 
vorm van ‘gezamenlijke’ besluitvorming zijn. Kortom: de eerste 
beslissingen van een patiënt met betrekking tot fysiotherapie 
worden gemaakt zonder dat er een therapeut bij is. Een relatie 
met een virtueel iemand, dat lijkt science fiction, maar bestaat 
dus al heel lang. 
De therapeut op haar of zijn beurt, heeft jarenlang gestudeerd 
en geoefend (nota bene: zonder dat de huidige patiënt daar 
bij is) om kennis op te bouwen, en legitimeert daarmee dat zij 
of hij adviezen mag geven en daar ook een rekening voor mag 
sturen; kennis is tenslotte macht. 
Een speciaal geval van ‘kennis maken’ betreft de patiënt die 
al uitbehandeld is, maar er later, bijvoorbeeld in gesprek met 
andere patiënten, achter komt dat de therapie beter, of helaas 
ook: helemaal niet zo goed was als eerst gedacht. Ook hier is 
de fysiotherapeut virtueel aanwezig en wordt met terugwer-
kende kracht kennis omgezet in oordelen. 
De fysiotherapeut doet dus kennis en ervaring op zonder de 
specifieke patiënt die nu in de praktijk is, en de patiënt doet 
levenservaring op zonder dat de fysiotherapeut erbij is. Gezien 
de ijver waarmee bedrijven via apps en websites kennis over 
het persoonlijk leven van mensen verzamelen, is die kennis let-
terlijk en figuurlijk waardevol. 
Het samengaan van verschillende soorten kennis wordt vaak 
beschreven als integreren. Eén definitie van integreren is: aan-
passen aan de heersende normen en waarden, dat wordt hoop 
ik niet bedoeld. Wat ik wel bedoel is dit: vat het kennis maken 
niet te beperkt op en zet die kennis in om goed werk te doen 
en om de wereld met onze kwaliteit te laten kennismaken. 

Collegiale groet,
Jeroen van Egmond, 
docent fysiotherapie en zorgethicus

‘Kennis-maken’

            j.van.egmond3@hva.nl

Subsidie voor persoonsgericht stimuleren

Duurzaam gezond  
beweeggedrag

Gezond leven is primair 
de verantwoordelijkheid 
van mensen zelf, maar 
niet iedereen is in staat 
om gezond gedrag zelf-
standig te initiëren en vol 
te houden. Ondanks de 
inspanningen van zorg-
professionals, zoals de 
fysiotherapeut, praktijk-
ondersteuner en beweeg-
consulent, wordt ingeschat 
dat meer dan de helft van 
de cliënten binnen een 
jaar terugvalt in ongezond 
beweeggedrag. 
Het tweejarige onderzoeks- 
project ‘Blijf in Beweging-
ondersteuning van Zorg-
professionals bij duurzaam 

gezond beweeggedrag’ 
(BiBoZ) identificeert 
vanuit de cliënt functio-
neringsprofielen en pro-
fielspecifieke bouwstenen 
voor duurzaam gezond 
beweeggedrag.  
Deze functioneringsprofie-
len zijn gebaseerd op indi-
viduele kenmerken, zoals 
hoe de cliënt in de dage-
lijkse leefomgeving fysiek, 
sociaal en psychisch func-
tioneert. Dit heeft invloed 
op het beweeggedrag van 
de cliënt. De bouwstenen 
zijn bestaande diensten  
en interventies, zoals 
beweeginterventies, apps, 
of burgerinitiatieven.

Tirachard Kumtanom (Pexels)

Hoe zorg je dat cliënten na afloop van een zorgtraject 
duurzaam gezond bewegen? Het lectoraat Eigen Regie 
bij Fysiotherapie en Beweegzorg van Hogeschool 
Leiden gaat in samenwerking met Haagse Hogeschool 
en Hogeschool Rotterdam in cocreatie met de 
praktijk de komende twee jaar onderzoeken hoe je 
als zorgprofessional cliënten persoonsgericht kan 
stimuleren in duurzaam gezond beweeggedrag. 
Hiervoor ontvingen zij een RAAK-publiek-subsidie van 
€ 300.000 van Regieorgaan SIA.
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Universitaire Masterstudie

Evidence Based Practice 
in Health Care MSc/Drs

Start 18e academisch jaar 
september 2019

Tweejarige universitaire deeltijd 
masterstudie tot klinisch epidemio-
loog (medisch wetenschappelijk 
onderzoeker).

Bridging health care and science
■  een eersteklas carrièrestap als 

startpunt naar een hoog weten-
schappelijk niveau

■  modern en actueel onderwijs met 
een multidisciplinaire benadering

■  (inter)nationaal gerespecteerd en 
NVAO-geaccrediteerd

■  voor artsen, dierenartsen, tand-
artsen, specialisten, paramedici, 
promo vendi, verpleegkundigen 
en verloskundigen

Voor contact, voorlichtingsdata, 
informatie en aanmelding:
www.amc.nl/masterebp

Finetuning van 
Motor Control 
legt de basis 
voor optimaal 
bewegen.

T 010 416 93 93
E info@veldon.nl
www.veldon.nl

Werkt u al met het 
Veldon® concept?!

Reuma?
Artrose?
Spierziekte? 

Easysteppers!

Minder
kracht en

minder belastend
voor de gewrichten!Easysteppers.nl

Kijk voor de data en meer informatie op yvlo.nl.

YVLO-ZwangerFit® Opleiding
In 3 maanden tijd word je allround YVLO-ZwangerFit® Trainer.
KNGF: 123 accreditatiepunten

YVLO-Babymassage®
Je leert een cursus Babymassage te geven.

YVLO-ZwangerFit® Mindful Ademen en Ontspannen
Ademen en ontspannen volgens methode van Dixhoorn.

ADVERTEREN  
IN DIT MAGAZINE?

Neem contact op met:
Arno Cornelissen
T+31 (0)314 - 355 826
E arno@dock35media.nl
I www.dock35media.nl
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De fysiotherapiestage van Priscilla van Oorschot

Naar de gehele keten kijken

In het begin van de vorige eeuw werkte de heilgymnast/masseur, voorloper 
van de fysiotherapeut, in kuuroorden. Hoe moeten we ons dat voorstellen? 
En is er plaats voor de fysiotherapeut in het kuuroord anno nu?

Wie ben je en waar studeer je? 
Ik ben Priscilla van Oorschot,  

22 jaar oud. Momenteel doe ik de deel- 
tijdopleiding bij THIM Hogeschool voor 
Fysiotherapie in Nieuwegein. De oplei-
ding combineer ik met mijn passie atle-
tiek. 

Waar liep je stage? 
Mijn eerste stage was bij Beter Saen-
delft. De praktijk is gevestigd op Sport-
park de Omzoom te Assendelft. Mijn 
afstudeerstage loop ik bij Manualfysion 
in Amsterdam, in De Sporthallen Zuid.

Wat heb je gedaan? 
In mijn stages zie ik veel sporters, maar 
ook mensen uit de wijk. Door deze com-

binatie zijn de klachten heel divers. Ik 
heb vooral geleerd dat ik naar de gehele 
keten moet kijken en dat ik niet alleen 
de klacht moet behandelen.

Wat viel je op en/of wat is anders in de  
praktijk dan je op de opleiding hebt geleerd? 
Wanneer de docenten vertelden over 
verschillende pathologieën en behande-
lingen, klonk het voor mij allemaal heel 
logisch en eigenlijk wel makkelijk. Toen 
ik eenmaal in de praktijk stond, werd het 
voor mij duidelijk dat het helemaal niet 
zo makkelijk is. Patiënten komen niet 
met één klacht; meestal zijn er meer-
dere factoren waar rekening mee gehou-
den moet worden. Dat maakt het in de 
praktijk lastiger.

Volledige artikel:  
www.kngf.nl/fysiopraxis

studenten | geschiedenis

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

De historische rol van de  
fysiotherapeut in het kuuroord

Tekst: Huub Vossen en Anton de Wijer

Onze nieuwsgierigheid voor dit onder-
werp werd gewekt door de kleindochter 
van dr. J. Mom. Zij las ons artikel over  
de plaquette van haar grootvader* en  
vertelde ons dat hij directeur van een 
kuuroord in Breda was. In Nederland 
waren er instellingen met kuuroorden 
zoals het Kurhaus in Scheveningen, het  
Zeehospitium in Katwijk en het voor-
malig sanatorium voor tbc-patiënten 
in Heliomare (zie ook pag. 10-12 in 
dit nummer). Voormalig sanatorium 
Dekkerswald in Groesbeek, voor revali-
datie van tbc-patiënten, is nog steeds 

Wil je in dezelfde setting en met dezelfde  
patiëntengroep werken? 
De stages bij Beter Saendelft en Manual-
fysion zijn goed bevallen. Het werken met  
sporters vind ik leuk, maar dat zou ik niet  
voor altijd kunnen doen. Kinderfysiothera-
pie spreekt mij ook heel erg aan; misschien 
ga ik in de toekomst deze master doen.

Hoe ben je aan je stageplek gekomen? 
Mijn stageplekken heb ik zelf geregeld. 
Vanwege mijn sportachtergrond had ik al 
veel contact met meerdere fysiotherapeu-
ten in verschillende praktijken en kon ik daar 
terecht. 

Beschrijf je stage adres in 3 woorden 
Divers, actief en leerzaam.

in gebruik voor longrevalidatie. We 
vermoeden dat er, naast een vaste rol 
voor artsen, ook een rol was weggelegd 

Behandelkamer fysiotherapie in kuuroord te Zürich 
in 1945 *FysioPraxis 2018;27(6):6

voor fysiotherapeuten in kuuroorden in 
Nederland. 
Tegenwoordig zien we kuuroorden opko-
men in Nederland, maar zonder rol voor 
arts of fysiotherapeut. Er is geen verbinding 
meer met het (para)medische vakgebied. 
Een gemiste kans! Gezien de opkomst van 
het belang van preventie in de zorg, waar 
kuuroorden van oudsher om bekend staan, 
is een heroverweging om de kennis van de 
fysiotherapeut (en de arts) te (her)intro-
duceren in kuuroorden, zeker de moeite 
waard.
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Van sanatorium tot multidisciplinair revalidatiecentrum

Heliomare
In 2017-2018 belichtte FysioPraxis de universitaire medische centra. Vanaf dit jaar zetten we de schijnwerpers op de 
revalidatiecentra in Nederland. De eerste aflevering is gewijd aan Heliomare. Enkele speerpunten: behandeling bij niet 
aangeboren hersenletsel, behandeling bij chronische pijn, arbeidsintegratie, Optimum Care voor intensieve revalidatie, 
Respicare bij slaapapneu, en behandeling met exoskelet. 

Tekst: Mieke van Dalen | Foto’s: Heliomare

In 1932 werd Heliomare opgericht als 
sanatorium voor tuberculose. De instel-
ling verkreeg in 1958 de officiële status 
van revalidatiecentrum. Kinderen, jonge-
ren en volwassenen met een dreigende of 
aanwezige beperking kunnen er terecht 
om te revalideren. De hoofdvestiging is in 
Wijk aan Zee gesitueerd, daarnaast zijn 
er tientallen andere locaties in Noord-
Holland. Bij Heliomare werken 75 fysio-
therapeuten. Het revalidatiecentrum 
biedt zowel poliklinische als klinische 
zorg. De kliniek beschikt over 110 bedden. 

het revalidatiecentrum

Heliomare in 1938, sanatorium aan zee (met dank aan SGF)

Exoskelet
Fysiotherapeut Ruth Sijsma heeft 
samen met collega Mark van der Mijll 
Dekker een speciale scholing gevolgd 
om het exoskelet dat Heliomare vijf 
jaar geleden met behulp van een subsi-
die kocht à 120.000 euro, te kunnen en 
mogen bedienen. Type exoskelet: Ekso  
bionics®. 

Wat is een exoskelet?
“Dat is letterlijk een uitwendig skelet. Bij 
dit exoskelet zijn de romp, heupen, knieën 
en enkels gefixeerd. De heupen en knieën 
worden met motoren door een computer  
aangestuurd. Deze motoren kunnen, 
afhankelijk van het programma dat je 
instelt, de patiënt meer of minder onder-
steunen bij de loopbeweging. Er zijn ver-
schillende exoskeletten die het lopen kun-
nen ondersteunen. Daarnaast zijn er ook 
andere typen, zoals het exoskelet voor de 
behandeling van lage rugklachten.”

Waar wordt het exoskelet voor ingezet?
“Wij gebruiken het exoskelet met 
name als trainingsmiddel voor mensen 
met een incomplete dwarslaesie met 
enige functie in de benen. Zo kunnen 
zij al in een vroeg stadium starten met 
looptraining. Patiënten die (nog) niet 
zelfstandig kunnen staan en lopen, 
kunnen in het exoskelet wel staan en 
een loopbeweging maken. Het skelet 
zorgt ervoor dat knieën en heupen 
gestrekt blijven. Met motoren worden 
de benen bewogen. De patiënt kan 
dan proberen mee te bewegen.”

Revalidant met Ekso-skelet, naast hem Ruth 
Sijsma, achter hem Mark van der Mijll Dekker.  

Om de veiligheid te garanderen, staat er altijd 
een therapeut achter de revalidant.  

Locatie: loopexpertisecentrum van Heliomare  
bij de afdeling R&D.
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Behandelingen
Bij Heliomare worden patiënten behan-
deld met de diagnose dwarslaesie, neuro- 
logische aandoeningen (CVA), niet aange-
boren hersenletsel (NAH) en amputaties, 
multitrauma’s, en CVS. Daarnaast is er 
een polikliniek voor chronische pijn. Ook 
worden patiënten met aandoeningen 
behandeld waarbij comorbiditeiten een 
grote rol spelen, zoals ALS en chronische 
vermoeidheid. De capaciteit voor klinische 
zorg is constant gebleven, de poliklinische 
zorg is door de jaren heen gegroeid. Het 
hardst groeide de poliklinische behande-
ling van chronische pijn, sinds enkele jaren 
speerpuntbeleid naast diagnosegroepen 
als dwarslaesie, CVA, NAH e.d.
Heliomare biedt verder verschillende 
behandelvormen volgens Hersenz (aan-
pak vooral gericht op praktische toepas-
singen thuis) en ambulante begeleiding op 
verschillende locaties in Noord-Holland. 

Teams
Het behandelprogramma hangt af van 
de hulpvraag van de patiënt, de diagnose 
en belastbaarheid van de revalidanten. 
Dagelijks zijn er therapieën voor alle revali-

danten, zowel op lichamelijk als op cogni-
tief gebied. De fysiotherapeut speelt een 
rol bij het screeningsonderzoek (onder-
zoeksdag) en de daaruit voortvloeiende 
behandeling in de poliklinische setting. 
Zowel in de poliklinische als klinische set-
ting wordt uitsluitend multidisciplinair 
gewerkt, in teams. Zo is er een team voor 
neurorevalidatie, dwarslaesie en ampu-
tatie, NAH, arbeidsrevalidatie, vroegbe-
handeling, kinderrevalidatie en chronische 
pijn.
Daarnaast is er een team Optimum Care 
en een Respicare-team. De Optimum 
Care-unit is een intensieve revalidatie-af-
deling (tussen intensive care en high care 
in). Hier kunnen mensen met ademha-
lingsproblematiek en/of andere complexe 
zorgvragen in een vroeg stadium aan hun 
herstel werken. Heliomare is het enige 
revalidatiecentrum met een dergelijke 
afdeling. Het Respicare-team, bestaande 
uit revalidatieartsen en verpleegkundig  
consulenten, is gespecialiseerd in slaap- 
apneu bij mensen met een revalidatie- 
indicatie. Het houdt zich bezig met de 
diagnostiek en behandeling van slaap- 
en ademhalingsproblemen. Slaapapneu 

komt vooral veel voor bij mensen met een 
beroerte. Heliomare mag zich inmiddels 
topkliniek slaapapneu noemen. 

Arbeidsintegratie
Naast de reguliere behandelingen vinden  
er diverse andere activiteiten plaats, 
zoals Research & Development (R&D), 
Bewegen en Sport, en arbeidsintegratie. 
De afdeling arbeidsintegratie richt zich 
op alle revalidanten die een werkzaam 
leven hebben en werkt daarbij samen 
met bedrijfsartsen. Er is een nauwe rela-
tie met bedrijven in de regio om cliënten 
te plaatsen, al dan niet in een tijdelijk 
dienstverband. Een traject gericht op 
terugkeer naar werk is altijd maatwerk. 
Daarbij wordt een brug geslagen tussen 
revalidatie en maatschappij. De specia- 
listen op het gebied van re-integratie 
ondersteunen bij het in kaart brengen 
van fysieke en mentale (rest)capaciteit 
en het begeleiden naar het werk dat men 
deed of naar ander werk. Zo kunnen  
patiënten met hersenletsel via de re- 
integratiecoördinator in aanmerking 
komen voor een jobcoachtraject als zij 
kunnen terugkeren naar eigen werk. »

Zijn er nadelen aan verbonden?
“Het is geen hulpmiddel dat functioneel 
ingezet kan worden. Ook zijn er verschil-
lende contra-indicaties, waardoor lang 
niet iedereen die ervoor in aanmerking 
komt, erin behandeld kan worden. Denk 
aan lengte, gewicht, spasmen, bot-
dichtheid, bloeddruk en decubitus. Bij 
verantwoord gebruik door geschoolde 
therapeuten zijn de veiligheidsrisico’s niet 
groter dan bij andere therapieën.”

In welke fase van het herstel wordt gestart 
met de inzet ervan? 
“In de fase van klinische revalidatie, als 
de patiënt enige functie in de benen 
heeft en verwacht wordt dat lopen al 
dan niet met een hulpmiddel op termijn 
haalbaar is.”

Welke professionals zijn erbij betrokken? 
“Bij de start van de behandeling een arts 

en een ‘Ekso-geschoolde’ fysiotherapeut. 
Tijdens de behandeling moeten er altijd 
twee personen aanwezig zijn, namelijk 
een Ekso-geschoolde fysiotherapeut 
en een door hem of haar geïnstrueerde 
assistent.”

Heb je als fysiotherapeut speciale kennis 
of vaardigheden nodig om met een exo- 
skelet te werken?
“Ja, er zijn in totaal drie scholingsniveaus 
om ermee te mogen werken en het maxi-
male eruit te kunnen halen.”

Wat zijn jullie ervaringen na het stoppen 
van therapie met een exoskelet?
“Dat is erg wisselend, het exoskelet is bij 
ons een onderdeel van de hele revalida-
tie. De behandeling wordt gestopt als na 
ongeveer zes weken geen verbetering in 
het lopen zonder het skelet te zien is.”

Hoe reageren patiënten?
“Over het algemeen positief. Wel vin-
den ze het vaak fysiek erg zwaar.”

En familie, naasten, mantelzorgers?
“Het ziet er indrukwekkend uit en het 
is natuurlijk mooi om je naaste te zien 
staan en lopen.”

Fysiotherapeut Ruth Sijsma, 
werkzaam bij Heliomare in 
een gespecialiseerd klinisch 
team voor dwarslaesies, 

amputaties, multitrauma en 
perifeer neurologisch letsel. “Ik werk graag samen 
met revalidanten aan een manier om optimaal te 
functioneren in de samenleving, ondanks de vaak 
blijvende stoornis(sen).”
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»

De vierdelige documentaire-
serie Stuk, een noodlotsvertel-
ling (VPRO), uitgezonden in de 
periode 23 januari – 13 februari 
2019, is onder regie van Jurjen Blick 
opgenomen in Heliomare. In de serie wordt een 
aantal mensen gevolgd tijdens de periode die ze 
doorbrengen in het revalidatiecentrum.

MEER WETEN?
Algemene informatie over 
Heliomare 

Optimum 
Care 

Respicare 

Lopende 
promotie-
onderzoeken 

Film Ekso-skelet

Vitaal op Maat
Binnen het Vitaliteitcentrum, bedoeld om 
de vitaliteit van werknemers te vergroten, 
wordt veel aan preventie gedaan, bijvoor-
beeld voor medewerkers van het nabijge-
legen Tata Steel. In samenwerking met de 
arbodienst van Tata Steel en naar aan-
leiding van een ‘at risk-bevinding’ tijdens 
een Preventief Medisch Onderzoek worden 
medewerkers van Tata Steel bij Heliomare 
onder de aandacht gebracht. Na een 
zorgvuldige intake komen zij doorgaans 
in aanmerking voor een ‘Vitaal op Maat 
programma’. Dit is een door de werkgever 
gefi nancierd programma bestaande uit 
fysieke reconditionering, gezondheids-
educatie en voedingsadvies. At risk houdt 
in dit geval meestal een combinatie in 
van overgewicht, hoog cholesterol, hoge 
bloeddruk, afwijkende bloedglucosewaar-
den en het ontbreken van een actieve 
levensstijl.

Innovaties
Nieuwe ontwikkelingen bij Heliomare zijn 
onder andere het opstarten van de eerder 
genoemde afdelingen Optimum Care en 
Respicare, en initiatieven als ‘medical 
surfi ng’ of surftherapie, ook wel SUPPEN 
genoemd. Dit is een snelgroeiende sport, 
waarbij men zich op een groot surfboard 
en met peddel voortbeweegt (SUP: Stand 
Up Peddle). Deze therapie versterkt de 
rug- en buikspieren, en bevordert het 
evenwicht. Het is een initiatief van revali-
datiearts dr. Tijs van Bezeij en bewegings-
agoog Roy Appel. Samen ontwikkelden zij 
een supprogramma dat geschikt is voor 
mensen die een CVA doorgemaakt hebben 
en voor mensen met chronische pijn. 
Van Bezeij stond ook aan de wieg van 
Optimum Care en Respicare.

Health Deal en leefstijlinterventies
Een van de speerpunten is preventie en 
samenwerking met de eerste en tweede 
lijn volgens de Health Deal chronische 
pijn. Doel hiervan is het realiseren van 
een kentering in de behandeling van 
patiënten met chronische pijn door de
 implementatie van de nieuwe Zorgstan-
daard Chronische pijn. Dit moet leiden 
tot aantoonbare hogere gezondheids-
winst voor deze patiënten en twintig 
procent lagere zorgkosten, schadelast 
en maatschappelijke kosten. De bij de 
Health Deal aangesloten partijen willen 
zinnige, zuinige en excellente pijnzorg 
leveren.
Ook is er steeds meer aandacht voor 
leefstijlinterventies. Doel van leefstijl-
programma’s is dat deelnemers zich 
vitaler gaan voelen. Hiermee wil het 
revalidatiecentrum bijdragen aan een 
positieve gezondheid en de kwaliteit van 
leven vergroten. Door leefstijladviezen 
is de cliënt in staat om de eigen regie te 
nemen over zijn of haar gezondheidstoe-
stand, en daarmee beter te participeren 
in de maatschappij. 

Onderzoek en onderwijs
Op de R&D-afdeling van Heliomare wer-
ken promovendi onder leiding van prof. 
dr. Coen van Bennekom. Hij is verbonden 
aan AMC-UvA, en werkt in Heliomare als 
revalidatiearts, in samenwerking met 
het Coronel-instituut. Sinds 2000 zijn 
7 promotieonderzoeken afgerond.
Heliomare heeft op verschillende loca-
ties in Noord-Holland scholen voor spe-
ciaal onderwijs, met in totaal circa 500 
leerlingen. Kinderen met een beperking 
kunnen hier onderwijs volgen op ver-
schillende niveaus en met ondersteu-

ning op maat. Het gaat om kinderen en 
jongeren met een lichamelijke of meer-
voudige beperking, een verstandelijke 
beperking, een chronische ziekte, een 
autismespectrumstoornis, gedrags-
stoornis of NAH. Voor jongeren met een 
beperking is het mogelijk een opleiding 
op mbo-niveau te volgen bij Heliomare of 
REA College, een samenwerkingsverband 
tussen Heliomare, Pluryn en Bartiméus. 
De locaties verbonden aan Heliomare zijn 
gevestigd in Haarlem, Heerhugowaard en 
Leiden. 

Patiënten worden met speciale rolstoel naar zee gebracht om te gaan SUPPEN. Revalidatiearts Tijs Bezeij met patiënt tijdens het SUPPEN.
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patiënt in beeld

Albert-Jan (50):
“Bij Parkinson denk je aan tremoren en overbeweeglijk-
heid. Ik beweeg juist traag en ben heel stijf. Mijn linkervoet 
trekt naar binnen, waardoor ik moeilijk loop. Dat bedreigt 
mijn balans en vergroot de valkans. Alledaagse han-
delingen gaan lastig. Mijn fi jne motoriek is ver-
stoord. Een boodschappenlijstje schrijven of een 
schroe� e vastdraaien is haast onmogelijk. 
Parkinson is ongeneeslijk. Sinds mijn diagnose, 
tien jaar terug, bezoek ik PCRR Hilberdink. 
Ik onderhoud mijn conditie op het roei-
apparaat en de crosstrainer, daarna vol-
gen oefeningen samen met lotgenoten. 
Samen oefenen stimuleert. De oefenin-
gen zijn gericht op het dagelijks leven. 
Laatst oefenden we het omdraaien in 
bed. Als dat door de Parkinson niet lukt, 
scheelt het als je dit hebt geoefend. Net 
als opstaan uit bed. De oefeningen lijken 
makkelijk. Zoals stokoefeningen om nek, rug 
en schouders te mobiliseren - die vind ik inten-
sief maar ze zijn e� ectief. Ik beweeg soepeler, 
zeker als ik de grens op zoek. 
Ik zou niet zonder begeleiding van de fysiotherapeut 
kunnen. Haar aanwijzingen en aanmoedigingen stimu-
leren tot dat extra stapje. Bovendien ziet ze snel achter-
uitgang en kent ze de actuele ontwikkelingen van haar 
vak. Het is onmogelijk de waarde van fysiotherapie in 
geld of met een score te bepalen. Dat het helpt, voel ik 
elke week.”

Verderop in dit nummer geeft de fysiotherapeut 
van Albert-Jan een toelichting op de 
behandeling (zie pag. 29).
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Jaap van Dieën, hoogleraar biomechanica:

Neem fundamenteel  
onderzoek mee in de praktijk
Biomechanica, het vakgebied van Jaap van Dieën, is een belangrijke kennisleverancier aan de fysiotherapiepraktijk. 
Van Dieën doet bijvoorbeeld onderzoek naar verandering in bewegen bij lage rugpijn en naar stabiliteit. Wat 
leveren deze onderzoeken op? Waarom is objectief meten zo belangrijk en hoe zit het nu precies met adaptieve en 
maladaptieve processen? We vragen het de hoogleraar die de fysiotherapeut aanspoort wetenschappelijke principes 
en meetinstrumenten mee te nemen in de klinische praktijk. 

Tekst: Brenda van Dam

Hij heeft zelf ooit de opleiding tot fysiotherapeut 
gevolgd, vertelt Van Dieën, maar kwam via een 
omweg in het onderzoek terecht. Van Dieën volgde 
colleges aan de VU in Amsterdam en is daar later 
ook gepromoveerd. Nu voert hij er onderzoek uit 
en staat hij als hoogleraar aan het hoofd van de 
afdeling Bewegingswetenschappen. Heeft hij de 
fysiotherapeut in zijn achterhoofd bij het uitvoeren 
van onderzoek? “Soms, niet altijd”, luidt het eer-
lijke antwoord. “Ik doe fundamenteel onderzoek, 
maar er zit altijd wel een praktische vraag achter. 
Die is niet per se fysiotherapeutisch, die kan ook 
ergonomisch of orthopedisch zijn. Ik probeer die 
vraag op theoretisch niveau te beantwoorden en 
vervolgens een link tussen theorie en praktijk te 
leggen. In veel gevallen gaat het om dingen die 
ook voor de fysiotherapie nuttig zijn.” 
Veranderen in bewegen moet niet in alle gevallen 
het doel van een fysiotherapeutische behandeling 
zijn, noemt Van Dieën als voorbeeld. Daarbij is het 
onderscheid tussen adaptief en maladaptief een 
belangrijk principe. Van Dieën: “Pijn die gerelateerd 
is aan bewegen, spieren of gewrichten, leidt acuut 
tot aanpassing van het bewegen. Als je door je 
enkel gaat, ga je anders lopen; je spant je spieren  
rond je pijnlijke enkel meer aan en zorgt dat die 
niet te veel beweegt. Dat doe je om de pijn zo 
veel mogelijk te vermijden en om zo veel mogelijk 
controle te houden over dat pijnlijke lichaams-
deel. Dat is een adaptatie en die is nuttig op het 
moment dat er structurele schade is of als er mis-
schien geen structurele schade is, maar er hyper-
gevoelige structuren zitten die je niet wilt provoce-
ren. Maar stel dat je die spieren blijft aanspannen, 
dan worden op termijn die spieren zelf misschien 

uit het veld

fp02uithetveld.indd   14 12-03-19   08:21



FysioPraxis maart 2019 | 15

wel pijnlijk. Op het moment dat de enkelband her-
steld is, wil je weer gewoon gaan lopen. Het lastige 
hierbij is dat pijn een heel sterke stimulus is om 
anders te gaan bewegen, maar dat het verdwijnen  
van pijn dat veel minder is! Iets wat adaptief 
begon, kan zo maladaptief worden.” 

Adaptief of maladaptief bewegen bij lage rugpijn 
Ook bij lage rugpijn is het van belang om te weten 
of een aanpassing adaptief of maladaptief is. 
“Onderzoek bij patiënten met lage rugpijn laat 
zien dat je die veranderingen in bewegen deels 
kunt begrijpen als een functionele aanpassing. 
De boodschap is dan ook als je zo’n patiënt ziet: 
denk twee keer na voordat je concludeert dat je 
dit moet gaan aanpakken!” Wanneer moet je die 
verandering in beweging aanpakken en wanneer 
niet? “Een patiënt kan zich aangeleerd hebben 
om anders te bewegen om pijn te voorkomen, 
daar moet je niet direct iets aan doen. Maar het 
kan ook zijn dat de onderliggende oorzaken weg 
zijn en patiënten nog steeds anders bewegen. 
Daar moet je dan wél wat aan doen! Het lastige 
is om het omslagpunt te bepalen: wanneer slaat 
adaptief om in maladaptief? Een fysiotherapeut 
moet in zijn klinisch redeneren meenemen of het 
veranderen in beweging een direct gevolg van de 
pathologie is of niet. Dat is een klinische puzzel die 
deels opgelost moet worden door te kijken naar 
de geschiedenis van de patiënt en deels toch ook 
door trial and error. Bij lage rugpijn kan het schrap 
zetten van de romp in eerste instantie adaptief, 
maar uiteindelijk maladaptief zijn. Misschien is het 
goed om die mensen ontspanningsoefeningen te 
geven. Maar het kan ook zijn dat stabiliserende 
oefeningen beter werken om mensen te leren weer 
op een genuanceerde manier controle te hebben.”

Piepjes als feedback
Van Dieën doet momenteel onderzoek naar het 
geven van feedback tijdens het belasten van de 
rug. “We doen een biomechanische analyse waar-
bij proefpersonen een aantal sensoren op hun 
lichaam hebben en een aantal taken moeten uit-
voeren. Wanneer de belasting van hun rug daarbij 
een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, ver-
schijnt er een piepje op de computer. Wij vragen 
ons dan af of mensen, zonder verdere instructie, 
zichzelf na een poosje leren om die taak handiger 
te doen, met minder belasting. Dat lijkt goed te 
werken. Nu doen we dat nog in een laboratorium- 
setting, maar zo’n piepje kan natuurlijk ook op een 
koptelefoon, op een trillertje of wat dan ook ver-
schijnen.” Van Dieën ziet vooral mogelijkheden in 
settings waarbij mensen hun rug zwaar belasten.  
“Denk aan al die mensen die tegenwoordig in 
magazijnen rondlopen en handmatig pakketjes 

tillen die verstuurd moeten worden. De hoge piek-
belasting die zij daar ervaren, wil je voorkomen.  
Wij denken dat je met zo’n feedbacksysteem men-
sen zou kunnen aanleren om zichzelf minder te 
belasten en handiger te bewegen.” 

Valtraining
Valpreventietraining is bij uitstek een terrein waar 
fysiotherapie en biomechanica elkaar tegenkomen. 
“We hebben veel onderzoek gedaan naar stabili-
teit van lopen”, vertelt Van Dieën. “We weten dat je 
met training vallen deels kunt voorkomen. Nu gaan 
ouderen naar zo’n valtraining als ze een keer geval-
len zijn, maar in zekere zin is dat te laat. Een eerste 
val kan nare gevolgen hebben. Het blijkt dat we  
met behulp van eenvoudige metingen kunnen 
voorspellen wie er risico lopen om te vallen. En 
daarmee is een belangrijke stap gezet: je kunt 
selecteren wie je wel en wie je niet naar zo’n trai-
ning stuurt. We doen dat door mensen een acce-
lerometer, een versnellingsmeter, om te doen. Dat 
is een heel klein sensortje in een riem die mensen 
een week continu dragen. Aan de signalen kunnen 
we aflezen wanneer mensen lopen en daaruit kun-
nen we bepaalde maten voor kwaliteit van lopen »
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» ontlenen. Die zijn behoorlijk voorspellend. We heb-
ben dit bij gezonde ouderen gedaan, maar ook bij 
patiëntengroepen die vaker vallen, mensen met 
een CVA. We zijn nu bezig om die risicovoorspelling 
ook echt in de kliniek in te zetten, via een mobili-
teitspoli of een valpoli van een ziekenhuis. Een vol-
gende stap is natuurlijk hoe je dan die training zo 
effectief mogelijk kunt doen. Daarvoor doen we nu 
een experiment in samenwerking met een fysio-
therapiepraktijk. We kijken wat er gebeurt als je 
aan de training een verstorend element toevoegt 
dat ervoor zorgt dat mensen tot bijna struikelen of 
bijna uitglijden worden gebracht. Er zijn indicaties 
dat dit effectief is in het voorkomen van vallen.” 

Fundamenteel onderzoek naar balans
Onderliggend aan valpreventie ligt de vraag: wat is 
nu precies een goede balans? Daar wil Van Dieën  
met fundamenteel onderzoek meer zicht op krij- 
gen. “Het hele balanscontrolesysteem is een inge-
wikkeld systeem: van de cortex tot en met de 
spieren die het uitvoeren. Maar er zijn ook allerlei 
sensoren in spieren en voeten die daar een rol in 
spelen; die meten wat je doet en voeren informa-
tie terug naar de hersenen. Ook het evenwichts-
orgaan en de ogen helpen bij balanscontrole.” 

Van Dieën laat in 
zijn experimenten 
proefpersonen 
bewust niet stil-
staan, maar zet hen 
op een platform 
dat kan roteren en 
omkiepen. Als de 
veer in het platform 
stijf is, is het mak-
kelijk om balans te 
houden. Door de 
stijfheid langzaam 
te laten afnemen, 
maak je het moei-

lijker om balans te houden. Wij spreken van een 
goede balans als iemand bij de meest moeilijke 
omstandigheden nog kan handelen.” Er zijn nog 
volop vragen, want als balanstraining verbetering 
geeft, wat zijn dan de onderliggende mechanis-
mes?  
Is iemand het anders gaan doen, een andere 
strategie gaan gebruiken of andere delen van het 
zenuwstelsel? Met metingen probeert de onder-
zoeker daarachter te komen. “We doen een EEG, 
we meten elektrische activiteit van spieren, we 
meten bewegingen. Als je weet wat precies de 
vooruitgang in de balanscontrole bepaalt, kun je 
gerichter gaan trainen. Ouderen zijn bijvoorbeeld 
meer afhankelijk van visuele informatie. Als uit 
onderzoek zou blijken dat zij hun balans verbete-

ren door hun evenwichtsorgaan beter te gebruiken, 
dan moet je misschien wel gaan trainen met de 
ogen dicht, of met visuele verstoringen.”

Objectief meten in de praktijk 
Meetmethoden zijn niet voorbehouden aan het 
laboratorium, vindt Van Dieën. “Er komen steeds 
meer miniatuursensoren en betere mogelijkheden  
om data op te slaan. Dat is interessant voor onder-
zoek, omdat we mensen tijdens hun normale 
gedrag kunnen meten. Er zijn ook sensoren die rela-
tief goedkoop zijn en gemakkelijk in de klinische 
praktijk kunnen worden toegepast.” Daar is Van 
Dieën voorstander van. “Zo’n riem met sensoren kun 
je in je diagnostiek gebruiken om in te schatten hoe-
veel risico iemand loopt om te vallen. Vervolgens 
kun je hem ook weer gebruiken om te kijken of je 
aanpak effect heeft. Je krijgt dan objectieve terug-
koppeling op je behandeling, een mooie aanvulling 
op selfreport van de patiënt.” Het bezwaar van 
gebrek aan tijd of geld schuift Van Dieën terzijde. 
“Als objectieve diagnostiek de behandeling beter 
maakt, kan dat niet alleen kosteneffectief zijn, maar 
ook in het voordeel van fysiotherapeuten uitpak-
ken. De reactie van patiënten is namelijk niet altijd 
objectief. Na een knievervanging bijvoorbeeld is die 
reactie vaak te positief, omdat zij minder pijn erva-
ren. Metingen laten daarentegen zien dat de wer-
kelijke functionaliteit van de knie veel minder goed 
is. Zeker oudere patiënten hebben zo maar een jaar 
nodig om goed te herstellen. Daar zouden fysiothe-
rapeuten een grotere rol bij kunnen spelen.”

De vraag van één miljoen
Net als overal in de wetenschap is het voor de 
hoogleraar biomechanica niet eenvoudig om onder-
zoeksvoorstellen gefinancierd te krijgen. “Ook wij 
schrijven aanvragen die niet gehonoreerd worden, 
maar we halen genoeg binnen om de motor draai-
ende te houden. Balanscontrole is de afgelopen 
jaren aanzienlijk beter gefinancierd geweest dan 
rugpijn. Ik zie nu rugpijn weer wat meer kansen  
krijgen, doordat de maatschappij zich realiseert 
hoeveel kosten daarmee gemoeid zijn, met arbeids-
verzuim en dergelijke.” Als Van Dieën één miljoen 
euro subsidie zou krijgen, zou hij dat besteden aan 
fundamenteel onderzoek naar het leren van balans- 
taken. “We hebben zo’n aanvraag lopen. We willen 
oudere en jongere proefpersonen gaan trainen en 
over langere tijd intensief gaan volgen en meten. 
Kijken wat er verandert in hoe zij hun balans contro-
leren: wat gebeurt er in de hersenen, met de spie-
ren, met het bewegen, met die sensorische informa-
tie? Hoe vertaal je die gegevens vervolgens naar het 
lopen? Balanstrainingen gebeuren in een vrij artifi-
ciële situatie, terwijl mensen vallen als ze aan het 
lopen zijn. Dat zijn vragen die mij bezighouden.”

‘ Als objectieve diagnostiek 
de behandeling beter 
maakt, kan dat niet alleen 
kosteneffectief zijn, maar 
ook in het voordeel van 
fysiotherapeuten uitpakken’
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test je kennis

In deze  
 rubriek kun je  

je orthopedische  
kennis testen  

aan de hand van 
een casus.

Ulnaire polsklachten

Tekst: René de Bruijn

Een 43-jarige man, van beroep parketlegger, heeft 
sinds drie weken last van zijn rechterpols. Hij heeft 
een opdracht aangenomen waarbij hij oude hou-
ten planken hergebruikt om een vloer te leggen 
in een oud pand. De lange, zware planken lagen 
in tien stuks op elkaar gestapeld. Samen met een 
collega werd steeds een plank van de stapel geno-
men waarbij regelmatig de plank moest worden 
omgedraaid om de mooiste kant boven te krijgen. 
Hierbij werd de rechteronderarm sterk gesupineerd 
en de linker geproneerd. Langzaam begon zijn 
rechterpols pijnlijk te worden aan de ulnaire zijde, 
waardoor zijn werkzaamheden werden beperkt. 
Bij inspectie valt op dat de man sterk ontwikkelde 
onderarmspieren heeft. Hoewel zeer gering, is er 
toch enige zwelling te zien net proximaal en ulnair 
van het caput ulnae. Tijdens het lichamelijk onder-
zoek van de pols en hand, bestaande uit passieve 
bewegingen voor de gewrichten en isometrische 

weerstandstests voor de musculatuur, blijkt uit-
sluitend passieve supinatie de bekende pijn op te 
wekken, terwijl het distale radio-ulnaire gewricht 
een normale mobiliteit vertoont. Isometrisch 
uitgevoerde weerstandstests zijn niet pijnlijk en 
geven een normale kracht vergeleken met de niet 
aangedane zijde.

Wat is je diagnose?
1. Tenosynovitis extensor carpi ulnaris
2. Artritis distale radio-ulnaire gewricht
3. Lunatum-triquetrum instabiliteit 
4. Neuropathie n. ulnaris in de tunnel van Guyon

casuïstiek

 Kijk op pag. 33 voor  
het juiste antwoord. 

column 

Alles, maar dan ook alles gaat hier op 
de afdeling volgens regels. Alle toetsen 
worden uitgebreid genotuleerd en vol-
gens ‘rubrics’ beoordeeld, bij voorkeur 
in tweevoud. Eventueel wordt een 
praktijktoets op video opgenomen  
om er maar voor te zorgen dat beslui-
ten over het cijfer op basis van ‘evi-
dence’ worden genomen. De keer dat 
ik tijdens een vergadering over de 
criteria voor de interviews van nieuwe 
studenten vroeg of ook het criterium 
‘onderbuikgevoel’ (met bijbehorende 
5-puntsschaal) erbij mocht, werd er 
iemand bijkans onwel. Dat uiteindelijk  
de score op zo’n interview nogal op je 
onderbuikgevoel is gebaseerd, daar-
over was iedereen het eens, maar 
dat moesten we toch echt vangen 
in ‘bewijs’ door middel van echte 
(gestandaardiseerde) vragen.  

Regels, regels en nog eens regels

In elk nummer van FysioPraxis schrijft  
Arianne Verhagen een column over 

haar verblijf in Australië, waar 
zij sinds februari van dit jaar 
hoogleraar is aan de University of 
Technology in Sydney (UTS).

Ook bij een sollicitatiegesprek bijvoor-
beeld zijn we eerst druk bezig een stan-
daardset vragen te ontwikkelen die elke 
sollicitant krijgt. Extra vragen mogen, 
maar er zijn erg veel vragen ‘not done’, 
zoals: “Waarom solliciteer je op deze baan 
(bij iemand die overduidelijk tegen de 70 
aanloopt)?”, of “Kun je het gat in je cv 
van 9 maanden uitleggen?” Toen ik een 
keer per ongeluk iets vergelijkbaars vroeg, 
kreeg ik gelijk een schop tegen mijn been 
van een van mijn collega’s. Sollicitanten 
en studenten kunnen namelijk overal een 
klacht over indienen, en dat willen 
we natuurlijk niet.
Ik begon me voor te nemen om 
elke keer als er iets gebeurt, 
eerst te vragen of hier regels 
voor zijn, maar dat hield ik 
niet lang vol en die regels gel-
den echt voor de gekste dingen. 

Onlangs wilde ik een afscheidsetentje 
organiseren. Ik gebruikte de werk- 
e-mail om een datum en een tijd vast 
te stellen. Een van de collega’s kwam 
langs met ‘slecht nieuws’. Omdat ik de 
werk-e-mail gebruik, moet ik nu een 
‘risico-evaluatieformulier’ invullen. 
Eerst dacht ik dat dit weer een van 
die ontgroeningsgrappen was. Niks 
ervan, het was echt en het formulier 
staat op de website! Rare jongens die 
Australiërs. 

            arianne.verhagen@uts.edu.au
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Blended care helpt patiënt thuis te oefenen

e-Exercise voor patiënten 
met knie- en/of heupartrose

Tegenwoordig regelen we steeds meer zaken 
online. Massaal profiteren we dagelijks 
van het gemak van online bankieren, een 
vakantie boeken of even snel het laatste 
nieuws of het weerbericht checken. Maar of 
het gebruik van digitale applicaties binnen 
de fysiotherapie ons ook zoveel voordeel 
en gemak kan opleveren, is nog slechts in 
beperkte mate onderzocht.

Tekst: Corelien Kloek | Foto’s: Wiep van Apeldoorn

Inleiding

Veranderend zorglandschap
De gezondheidszorg heeft in de afgelopen eeuw 
grote veranderingen doorgemaakt. In het begin 
van de twintigste eeuw was deze vooral gericht 
op het bestrijden van infectieziekten als cholera 
en tuberculose.1 Door de komst van onder andere 
schoon drinkwater en antibiotica zijn veel van deze 
infectieziekten verdwenen. In combinatie met 
ontwikkelingen op medisch-technologisch gebied 
is hierdoor onze levensverwachting met meer dan 
dertig jaar gestegen.2 Deze extra levensjaren bren-
gen echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. 
Vergrijzing is een risicofactor voor het krijgen van 
chronische aandoeningen als alzheimer, hartfalen 
en artrose.3 Onze hedendaagse gezondheidszorg 
richt zich daarom op andere uitdagingen dan vroe-
ger en is meer en meer gericht op het bevorderen 
van gezond gedrag en het leren omgaan met chro-
nische aandoeningen. De patiënt neemt hierbij 
een centrale rol in en wordt gestimuleerd om de 
manager van zijn of haar aandoening te worden.4 

Blended fysiotherapie
Het integreren van digitale applicaties binnen een 
behandeltraject, ook wel blended care genoemd,5,6 
heeft de potentie om patiënten te ondersteunen  
bij het managen van hun klachten en past daar-
door binnen de hierboven beschreven verande-

Fysiotherapeut  
Eric Ruiter met patiënt
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ringen in de gezondheidszorg. Voorbeelden van 
digitale applicaties zijn apps of websites met 
informatie over een aandoening, gedragsverande- 
ring-opdrachten, communicatie-functionaliteiten  
met de zorgprofessional, of functionaliteiten om 
ziekteverschijnselen of gezondheidsgedrag te 
monitoren. Een belangrijk voordeel van blended 
care ten opzichte van reguliere face-to-face zorg 
is dat de patiënt een hulpmiddel krijgt dat hem 
of haar los van tijd of plaats kan ondersteunen 
in het managen van een ziekte en kan motiveren 
tot gezond gedrag. Een tweede voordeel is dat 
blen-ded care het onmiskenbare belang van een 
zorgprofessional onderstreept. Deze kan er name-
lijk voor zorgen dat zowel de online zorg als de 
face-to-face begeleiding inhoudelijk is afgestemd 
op de individuele behoeftes van de patiënt. De 
zorgprofessional kan ook menselijke aandacht 
geven, warmte en empathie tonen, daar waar 
de technologie tekortschiet. Digitaal verzamelde 
gezondheidsgegevens kunnen de fysiotherapeut 
bovendien helpen bij het optimaal afstemmen van 
de behandeling op de behoefte van de individuele 
patiënt. Tot slot biedt blended zorg de mogelijk-
heid om wellicht bij een deel van de patiënten 
face-to-face begeleiding gedeeltelijk te vervangen 
door het online aanbieden van zorg.

Artrose
In mijn promotieonderzoek stond de casuïstiek 
van patiënten met artrose aan de heup en/of 
knie centraal. Artrose is de meest voorkomende 
chronische gewrichtsaandoening die zich ken-
merkt door pijn en stijfheid in de gewrichten.7,8 Als 
gevolg van deze klachten zijn mensen met artrose 
geneigd om minder te gaan bewegen, wat ervoor 
zorgt dat de spierkracht en conditie achteruit-
gaan.9 Fysiotherapie, bestaande uit voorlichting, 
oefeningen en beweegopdrachten, is effectief in 
het verbeteren van het dagelijks functioneren en 
het verminderen van pijn bij mensen met artrose 
aan de heup en/of knie.10,11 Een van de grote uitda-
gingen hierbij is het stimuleren van de patiënt tot 
adequaat ‘artrose-gedrag’ in de thuissituatie.  
Diverse studies hebben laten zien dat de helft van 
de patiënten hun fysiotherapeutische (beweeg-)
adviezen thuis niet opvolgen.12 Hieruit is het idee 
ontstaan om de blended interventie e-Exercise 
te ontwikkelen, met als doel de huidige fysiothe-
rapeutische zorg voor patiënten met artrose aan 
de heup en/of knie te verbeteren en efficiënter te 
maken. Het doel van dit onderzoek was:
1.  een blended interventie (e-Exercise) voor  

patiënten met artrose aan de heup en/of knie 
te ontwikkelen die voldoet aan de behoeftes en 
voorkeuren van patiënten, fysiotherapeuten en 
andere stakeholders;

2.  het inventariseren van de effectiviteit en  
kosteneffectiviteit van e-Exercise ten opzichte 
van reguliere fysiotherapie bij patiënten met 
artrose aan de heup en/of knie. 

Methode
In de eerste fase is in samenwerking met patiën- 
ten, fysiotherapeuten en experts de blended 
interventie e-Exercise ontwikkeld. Na een pilot-
fase is e-Exercise in 143 praktijken onderzocht 
op (kosten)effectiviteit in vergelijking met regu-
liere face-to-face therapie. De 208 patiënten die 
hebben meegedaan zijn door de onderzoekers 12 
maanden gevolgd. Dit onderzoek is gefinancierd 
vanuit ZonMw Onderzoeksprogramma Sport, 
ReumaNederland en het KNGF.13 
Het in cocreatie ontwikkelde e-Exercise-program- 
ma duurt 12 weken en bestaat uit gemiddeld 5 
fysiotherapiesessies, die geïntegreerd worden 
aangeboden met een digitale applicatie. Op deze 
applicatie kunnen zowel patiënten als fysiothera-
peuten inloggen.  
De 3 hoofdelementen van de digitale applicatie 
zijn:
1.  een graded activity-module waarin een zelfge-

kozen activiteit, zoals fietsen of lopen, staps-
gewijs wordt opgebouwd naar een zelfgekozen 
einddoel;

2.  kracht- en stabiliteitsoefeningen die geselec-
teerd zijn door de fysiotherapeut, aangeboden 
in tekst en video;

3.  een wekelijks nieuwe informatiemodule (tekst 
en video) over een artrose-gerelateerd onder-
werp zoals pijnmanagement, het belang van 
bewegen of het duurzaam veranderen van 
beweeg- en pijngedrag.

Aan patiënten wordt wekelijks gevraagd hun 
beweegopdrachten te evalueren. Ze krijgen hierop 
automatisch feedback via de digitale applicatie. 
Fysiotherapeuten hebben via een online platform 
inzicht in de voortgang van de patiënt en kunnen 
op basis hiervan de behandeling aanpassen op de 
behoeftes van de patiënt. Omdat het programma 
automatisch opdrachten genereert en feedback 
geeft, is het niet nodig dat fysiotherapeuten tus-
sen de behandelsessies door inloggen op het plat-
form.14 »

Blended care integreert de 
voordelen van face-to-face en 
digitale zorg
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» Resultaten
E-Exercise bleek niet effectiever dan reguliere 
fysiotherapie te zijn. Wel bleek dat patiënten die 
volgens de principes van e-Exercise behandeld 
werden, zowel na 3 als na 12 maanden in verge-
lijkbare mate vooruitgingen in fysiek functioneren, 
pijn, vermoeidheid, zelf-effectiviteit en kwaliteit 
van leven, als mensen die reguliere fysiotherapie-
sessies volgden.15  
De fysiotherapeutische kosten van de interventie  
e-Exercise vielen significant lager uit dan die van  
reguliere fysiotherapie. Dit komt omdat het be- 
handelgemiddelde bij e-Exercise op 5 sessies lag 
en bij reguliere fysiotherapie op 12. Voor de maat-
schappij bleek e-Exercise echter niet significant 
kosteneffectiever dan reguliere fysiotherapie, aan-
gezien de besparing in het niet viel bij alle artrose- 
gerelateerde kosten die patiënten buiten de fysio-
therapie maakten.16 
Tijdens de ontwikkeling van e-Exercise is veel 
aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid 
vanuit het perspectief van de patiënt.14 Uiteindelijk 
zagen we dat het gebruik van de e-Exercise-appli- 
catie, in vergelijking met andere studies over digi-
tale applicaties, erg hoog was. De meerderheid 
(81%) volgde 8 of meer van de 12 online modules. 
Patiënten met een mbo (of vergelijkbaar) oplei-
dingsniveau en met 1 tot 5 jaar artroseklachten 
maakten het meest gebruik van de applicatie. 
De motiverende kenmerken van het programma, 
zoals het krijgen van herinneringsberichten en 
feedback, waren onder andere redenen om de 
digitale applicatie vaker te gebruiken.17 
In de aanloop van de e-Exercise Artrose-studie 
was een groot aantal fysiotherapeuten geïnte-
resseerd in deelname. Bijna 250 fysiotherapeuten 
volgden de instructiescholing, waarbij de helft de 
opdracht kreeg om met e-Exercise aan de slag te 
gaan, en de andere helft de opdracht kreeg om 
reguliere fysiotherapie aan te bieden. Tijdens het 
onderzoek zagen we in beide interventiepoten 
dat minder dan de helft van de fysiotherapeuten 
daadwerkelijk patiënten includeerde. Van de 54 
fysiotherapeuten die écht met e-Exercise gewerkt 
hebben, hebben er 10 ook na afloop van het 
onderzoek nog gebruikgemaakt van de digitale 
applicatie. Interviews lieten zien dat fysiothera-
peuten het platform niet gebruikten doordat het 
slechts voor één doelgroep beschikbaar was. Ook 
werd aangegeven dat het blended werken echt 
iets nieuws is en dat er in de dagelijkse praktijk niet 
altijd de mogelijkheid is om hier tijd in te investe-
ren. Tot slot werden de financiële consequenties 
gerelateerd aan het gebruik van e-Exercise door 
sommige fysiotherapeuten als nadeel genoemd.18 

< Patiënt oefent thuis met behulp van een app.
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Titel proefschrift: e-Exercise: The 
integration of face-to-face physio-
therapy with a web-application for 
patients with osteoarthritis of hip 
and knee

Promotiedatum: 4 april 2018, Tilburg 
University
Promotieteam: Prof. dr. Dinny de Bakker, 
prof. dr. Roland Friele, prof. dr. Joost 
Dekker, prof. dr. Cindy Veenhof en 
dr. Daniël Bossen

Hoe ben je tot dit promotietraject gekomen? 
Tijdens mijn afstudeerstage bij het Nivel 
merkte ik hoe goed het werk als onder-
zoeker bij mij past. Onderzoek is echt 
teamwerk waarbij je continu van elkaar 
leert. 

Waarom dit onderwerp?
Vanuit mijn ervaring in de praktijk had 
ik altijd al een grote belangstelling voor 
strategieën om eigen regie bij patiënten 
te vergroten en duurzame gedragsveran-
dering te bereiken.

Hebben de conclusies je verrast?
Het heeft me verrast dat de meeste 
weerstand op e-Exercise vanuit de fysio-
therapeuten kwam, terwijl patiënten 
over het algemeen tevreden waren.

Wat zou je doen met 1 miljoen euro 
onderzoeksgeld?
Bijdragen aan een platform waarin 
de burger eigenaar is van zijn of haar 
(zelfgemeten) gezondheidsdata en 
deze indien nodig 
kan ontsluiten voor 
zorgprofessionals 
en/of kan koppelen 
aan digitale inter-
venties die gebruik-
maken van reeds 
verzamelde gezond-
heidsdata.

Vervolgprojecten
Met dank aan nieuwe onderzoekssubsidies kunnen 
we e-Exercise vanuit de Hogeschool Utrecht, het 
UMC Utrecht en Fontys Paramedische Hogeschool 
uitbreiden naar andere aandoeningen zoals lage 
rugpijn, SOLK, hemofi lie en nek-/schouderklach-
ten. Ook hebben we een instrument ontwikkeld 
dat fysiotherapeuten ondersteunt om te inventa-
riseren of een patiënt geschikt is voor een blended 
interventie zoals e-Exercise. In samenwerking met 
het KNGF bieden we scholing aan over het integre-
ren van e-coaching binnen de fysiotherapeutische 
zorg bij artrose. Ook gaan we monitoren of pro-
ductfi nanciering voor fysiotherapeuten een pas-
send businessmodel is om blended fysiotherapie 
aan te bieden, of dat wellicht andere businessmo-
dellen beter passen. Tot slot wordt er binnen het 
project ‘stepped e-care artrose’ komende maan-
den een koppeling gerealiseerd tussen het eerder 
ontwikkelde zelfhulpprogramma Join2Move19 en 
e-Exercise, om mensen die vastlopen in Join2Move 
op het juiste moment in contact te brengen met 
een e-Exercise fysiotherapeut. 

WAT KAN DE FYSIOTHERAPEUT MET
DE RESULTATEN VAN UW ONDERZOEK?

Dit onderzoek laat zien dat e-Exercise een volwaardige behandeling 
is voor mensen met knie- en/of heupartrose. Gezien de positieve 
reacties van patiënten zou e-Exercise dan ook zeker als behandel-
optie aan patiënten aangeboden moeten worden. Belangrijke rand-
voorwaarden zijn dat fysiotherapeuten de digitale applicatie weten 
te integreren in hun zorg en dat patiënten gemotiveerd zijn en over 
de juiste (digitale) vaardigheden beschikken. Sinds het begin van 
het project is er in een werkgroep nagedacht over de implementatie 
van e-Exercise. Als resultaat hiervan worden er momenteel gesprek-
ken gevoerd met zorgverzekeraars, wordt e-Exercise uitgebreid naar 
andere doelgroepen en wordt er scholing gegeven over e-Exercise. 
Het beheer van e-Exercise door ons als onderzoeksgroep bleek niet 
haalbaar, maar sinds een aantal maanden is e-Exercise beschikbaar 
in MijnZorgApp, een bestaande applicatie waarmee fysiotherapeu-
ten hun patiënt kunnen herinneren aan oefeningen en afspraken.

Literatuur: 
www.kngf.nl/fysiopraxis
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Vragenlijst bekkenbodemdisfuncties

Een gemiste bron 
van lage rugpijn
Lage rugpijn is een van de meest geziene klachten in de fysiotherapiepraktijk.1 De KNGF-richtlijn Lage rugpijn2 
adviseert een uitgebreide anamnese met onder andere vragen over beperkingen in activiteiten, participatieproblemen 
en herstelbelemmerende factoren. Dit artikel pleit ervoor om ook naar bekkenbodemdisfuncties te vragen. Zo hebben 
Smith et al.3 aangetoond dat incontinentie, een mogelijk signaal van bekkenbodemdisfunctie, een grotere associatie 
heeft met lage rugpijn dan bijvoorbeeld fysieke activiteit. Ondanks dat de relatie tussen bekkenbodemdisfuncties en 
lage rugpijn is aangetoond,4,5 staat hier niets over vermeld in de KNGF-richtlijn Lage rugpijn. Dit moet anders volgens 
de auteurs van dit artikel.

Tekst: Roos Hanemaaijer-Slottje en 
Heidi Moossdorff-Steinhauser

Lage rug, bekkenregio en de bekkenbodem
De bekkenbodem is een groep spieren 
die het benig bekken aan de onderzijde 
afsluit. Door de bekkenbodem loopt 
de plasbuis, vagina (bij de vrouw) en 
endeldarm. De bekkenbodem heeft een 
belangrijke functie bij het openen en 
sluiten van de plasbuis, vagina en endel-
darm, en ondersteunt de organen in 
het kleine bekken en bij gemeenschap.6 
Bovendien heeft de bekkenbodem, net 
als de m. transversus abdominis en de  
m. multifidus, een feed-forwardwerking 
bij het bewegen en draagt deze bij aan 
het handhaven van de houding en de 
motorische controle in de lage rug en 
bekkenregio (zie figuur 1).7 De bekkenbo-
dem draagt bij aan de krachtoverdracht 
van het bekken naar de onderste extre-
miteit8 en heeft een ondersteunende 
functie bij de ademhaling.9 Een niet 
goed functionerende bekkenbodem kan 
daarom leiden tot of bijdragen aan lage 
rugpijn.10-17 
Figuur 1 geeft weer dat de bekkenbodem 
met de m. transversus abdominis,  
m. multifidus en het diafragma een func-
tionele eenheid vormen. Zo heeft onder-
zoek onder andere aangetoond dat bij 
contractie van de m. transversus abdomi-
nis ook de bekkenbodem contraheert.18,19 

Als de bekkenbodem te veel, te weinig of 
op het verkeerd moment kracht levert, 
kunnen er pijnklachten ontstaan.20,21 
De bekkenfysiotherapeut komt in de 
praktijk regelmatig patiënten tegen met 
lage rugpijn in combinatie met bekken-
bodemdisfuncties. Ter illustratie volgen 
hierna twee praktijkvoorbeelden.

Casus 1
Een 41-jarige vrouw komt bij de fysio-
therapeut in verband met progressieve 
lage rugpijn ter hoogte van L4-L5 (VAS 

max = 7-8). Ze heeft met name last na 
fysieke activiteiten, lang zitten en staan. 
Ze wordt belemmerd in het huishouden 
(PSK = 7) en bij het sporten (PSK = 9). 
Ze is zelfstandig ondernemer, getrouwd 
en heeft twee kinderen (7 en 9 jaar oud). 
Door de toenemende pijnklachten en 
door tijdgebrek is ze gestopt met sporten. 
Uit de anamnese blijkt dat de lage rug-
pijn na de tweede bevalling is ontstaan. 
Mevrouw vermoedt dat ze last heeft van 
een verzakking. Daarom is mevrouw door 
haar algemeen fysiotherapeut doorver-
wezen naar een bekkenfysiotherapeut.  
Uit de bekkenfysiotherapeutische 
anamnese blijkt dat het ophouden van 
urine bij aandrang moeilijk is en dat ze 
soms na lang staan een zwaar en moe 
gevoel heeft aan de onderkant van haar 
schaambeen. Ze heeft geen last van 
obstipatie, incontinentie voor ontlasting 
of pijn tijdens gemeenschap. 
Uit het bekkenfysiotherapeutisch onder-
zoek komt naar voren dat de bekkenbo-
dem verminderd actief is (onderactief). 
Er zijn geen artrogene beperkingen in 
haar lumbale wervelkolom of bekken en 
het neurologisch onderzoek is negatief. 
Wel is er hypertonie van m. piriformis en 
de gluteaal musculatuur. Daarnaast is er 
een lichte voorwandprolaps. 
De behandeling is gestart met het geven 
van adviezen over bewegen, belasting 
en rust. Aangezien de prolaps door de 
zwaartekracht omlaag getrokken wordt 

De bekkenbodem maakt deel uit van een functionele 
eenheid.

Figuur 1.
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en de bekkenbodem onvoldoende steun 
geeft, was voorlichting belangrijk om 
de klachten niet te laten verergeren. 
Vervolgens is de bekkenbodem getraind, 
gevolgd door functioneel oefenen, met 
nadruk op hoe mevrouw het beste kan 
tillen en wanneer en hoe ze de bekken- 
bodem het beste kan aanspannen.  
Ook is er veel aandacht besteed aan  
therapietrouw, zodat mevrouw ook na 
het beëindigen van de bekkenfysiothe-
rapie de bekkenbodem regelmatig blijft 
oefenen.
Na vier maanden was mevrouw nage-
noeg pijnvrij (VAS max = 0-1) en is zij weer 
gestart met sporten (PSK = 4). Ze heeft 
het sporten weer opgepakt, omdat ze 
inziet dat ze haar conditie en kracht moet 
verbeteren en onderhouden om klachten-
vrij te blijven. Het huishouden en werk zijn 
weer goed uit te voeren (PSK = 1).  
Het verder opbouwen van haar belast-
baarheid heeft mevrouw onder begelei-
ding van een algemeen fysiotherapeut 
gedaan, omdat bekkenbodemspecifieke 
behandelbare grootheden niet meer aan-
wezig waren.

Casus 2
Een 25-jarige vrouw komt bij de manueel- 
therapeut met diffuse pijn uitstralend 
naar beide benen (VAS max = 8), maar 
met name naar de dorsomediale zijde 
van haar rechterbeen. De pijn is twee 
maanden geleden plotseling zonder aan-
wijsbare oorzaak ontstaan, en het beloop 
is progressief. Ze heeft met name last 
tijdens het sporten en is daar nu volledig 
mee gestopt (PSK = 8). Mevrouw heeft al 
jaren thoracale en lumbale rugklachten. 
Uit het manueeltherapeutisch onderzoek 
blijkt dat er geen artrogene beperkingen 
zijn in de lumbale wervelkolom of het 
bekken en het neurologische onderzoek is 
negatief. Omdat de manueeltherapeut  
weet dat de bekkenbodem mogelijk een  
rol kan spelen bij de klachten, heeft hij 
samen met de patiënt besloten een bek-
kenfysiotherapeutisch consult aan te 
vragen. 
Uit de bekkenfysiotherapeutische anam-
nese komt naar voren dat mevrouw ook 
last heeft van dyspareunie (pijn tijdens 
gemeenschap). Haar plas- en ontlastings- 
patroon vertonen geen bijzonderheden. 
Mevrouw heeft geen kinderen.
Uit het bekkenfysiotherapeutisch onder-

zoek blijkt dat de bekkenbodem te ge- 
spannen is (overactief). Naast een hoge 
rusttonus is er een disbalans van de bek-
kenbodem, waarbij het rechterdeel van de 
bekkenbodem krachtiger aanspant dan 
het linkerdeel. De m. obturatorius internus 
is hypertoon en palpatie (vaginaal) wekt 
de herkenbare pijnklachten op.

Doel van de bekkenfysiotherapeutische  
behandeling was het verlagen van de 
rusttonus van de bekkenbodem. De 
behandeling bestond onder andere uit 
ademhalingsoefeningen en oefeningen 
om awareness en ontspanning van de 
bekkenbodem te bevorderen. 
Na normalisatie van de rusttonus heeft 
de behandeling zich gericht op het verbe-
teren van de coördinatie en stabiliteit van 
het gehele bekkengebied en de lumbale 
wervelkolom. Vervolgens is de belast-
baarheid opgebouwd aan de hand van 
gerichte en functionele oefentherapie en 
met hervatting van sport. Mevrouw is na 
de behandeling klachtenvrij en kan weer 
voluit sporten (VAS max = 0 en PSK = 0).  
Ook het hebben van gemeenschap is pijn-
vrij (VAS = 0).

Praktische toepassing
Deze twee casussen illustreren de rol die  
de bekkenbodem kan spelen bij het ont-
staan van lage rugpijn en pijnklachten in  
de bekkenregio. Kennis over de werking  
van de bekkenbodem in de gehele be- 
weegketen is daarom belangrijk voor 
fysiotherapeuten die deze patiënten 
behandelen.
Het vragen naar bekkenbodemdisfunc-
ties kan weerstand oproepen bij zowel 
de fysiotherapeut als de patiënt. De 
fysiotherapeut is niet specifiek opgeleid 
om vragen te stellen over intieme proble-
matiek. Uit onderzoek blijkt dat 64% van 

Basale kennis over de 
bekkenbodem moet 
een plaats krijgen in 
het basiscurriculum 
van de opleiding 
fysiotherapie

»

Literatuur:  
www.kngf.nl/fysiopraxis

            roosslottje@hotmail.com

de vrouwen met urine-incontinentie hier 
niet met hun huisarts over praat.22 Het 
taboe op dit onderwerp lijkt hierbij een 
rol te spelen. 
De fysiotherapeut kan ondersteund wor-
den bij het vragen naar bekkenbodem-
disfuncties in relatie tot de pijnklachten 
in de lage rug en bekkenregio door een 
goede vragenlijst. Daarom is in samen-
werking met de Nederlandse Vereniging 
voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) een 
vragenlijst ontwikkeld. Er zijn nog geen 
gegevens beschikbaar over de klinime-
trische eigenschappen van de vragenlijst 
zoals gebruiksvriendelijkheid, betrouw-
baarheid en validiteit. Onderzoek naar 
deze eigenschappen zal worden ingebed 
in het onderzoekprogramma van Avans+ 
masteropleidingen fysiotherapie.

Conclusie
De bekkenbodem speelt een belangrijke 
rol in de beweegketen van de lage rug en 
onderste extremiteit. Daarom pleiten  
wij ervoor dat basale kennis over de bek-
kenbodem een plaats krijgt in het basis-
curriculum van de opleiding fysiothera-
pie. Daarnaast dient de (dis)functie van 
de bekkenbodem een plaats te krijgen in 
de KNGF-richtlijn Lage rugpijn.  
Een gevalideerde vragenlijst over de 
functie van de bekkenbodem kan fysio-
therapeuten ondersteunen bij de diag-
nostiek van patiënten met lage rugpijn 
en bij het gerichter verwijzen naar de 
bekkenfysiotherapeut. 

Roos Hanemaaijer-Slottje, 
bekkenfysiotherapeut (MSPT), 
hoofddocent opleiding Master 
Pelvic Physical Therapy, Avans+.

Heidi Moossdorff-Steinhauser, 
bekkenfysiotherapeut (MSc), 
promovendus en docent 
opleiding Master Pelvic Physical 
Therapy Avans+.

fp02indeprak.indd   23 12-03-19   08:23



24 | FysioPraxis maart 2019

»

Soms komen bepaalde pijnklachten voort uit het onvoldoende of verkeerd functioneren van uw bekkenbodem.  
Deze vragenlijst geeft een indicatie of hier mogelijk bij u ook sprake van is.

Wij willen u vragen om door te halen wat niet bij u van toepassing is:

1. Mist u de controle om naar de wc te gaan op een door u gekozen moment en plaats? Ja/nee 

2. Heeft u weleens last van ongewenst urineverlies? Ja/nee

3. Verliest u weleens ongewenst uw ontlasting? Ja/nee

4. Heeft u weleens pijnklachten en/of ervaart u ongemak tijdens het vrijen? Ja/nee

5. Heeft u weleens dat uw ontlasting of uw plas niet komt, terwijl u wel aandrang ervaart? Ja/nee

6. Heeft u regelmatig last van obstipatie? Ja/nee 

Specifiek voor vrouwen:

7. Heeft u bekkenpijn en/of klachten gekregen tijdens of na (één van) uw zwangerschap(pen)? Ja/nee

8. Heeft uw weleens een zwaar en moe gevoel van onderen en/of het gevoel dat er iets uit uw vagina naar buiten zakt? Ja/nee 

Specifiek voor mannen:

9. Heeft u weleens erectieproblemen? Ja/nee

10. Heeft u weleens pijn in het bekkengebied, bijvoorbeeld bij de penis of de balzak? Ja/nee

Als u een van de vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, is een verwijzing naar een bekkenfysiotherapeut mogelijk zinvol. U kunt 
dit bespreken met uw behandelend fysiotherapeut. Als u vraag 7 met ‘ja’ heeft beantwoord, zal uw fysiotherapeut u eerst nog 
vragen stellen m.b.t. de ernst, het beloop en een eventueel verband met de huidige klachten. Daarnaast is het verstandig bij 
uw fysiotherapeut aan te geven als u moeite heeft met lichamelijk contact door nare ervaringen in het verleden. Hier kan uw 
fysiotherapeut rekening mee houden. Als u contact opneemt met een geregistreerd bekkenfysiotherapeut, zal deze uw klach-
ten verder in kaart brengen. Ook zal een geregistreerde bekkenfysiotherapeut met uw fysiotherapeut kunnen afstemmen in 
hoeverre uw (pijn)klachten in relatie (kunnen) staan met bovenstaande klachten.

Vragenlijst bekkenbodemdisfuncties

Literatuur bij de vragenlijst:  
www.kngf.nl/fysiopraxis

Deze vragenlijst is ontworpen door Roos Hanemaaijer  
i.s.m. de NVFB.

Toelichting voor de fysiotherapeut
Het is aan te raden om deze vragenlijst  
af te nemen bij patiënten met (pijn-)
klachten in het lagerug-, bekken- of 
heupgebied. Als uw patiënt aangeeft  
bekkenpijn gehad te hebben tijdens  
haar zwangerschap, verwijzen we naar  
de KNGF-richtlijn Zwangerschaps-
gerelateerde bekkenpijn.  

Als de huidige klachten overeenkomen met de toenmalige 
klachten, kan dit een verband met elkaar hebben. Bij twijfel 
kunt u altijd contact opnemen met een bekkenfysiotherapeut. 
Als u nog vragen heeft, kunt u meer informatie vinden op: 
•  https://bekkenbodemonline.nl 
• www.bekkenfysiotherapie.nl 
•  www.bekkenbodem-eerst.nl  

(incl. handige app voor patiënten)
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geluiden uit het veld

Deze rubriek bevat willekeurige fragmenten van personen en 
organisaties op openbare media. De redactie van FysioPraxis en 
KNGF zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten.

“Hoe zit dat nou met 
de #fysiotherapie. Ik heb al veel 

te lang een frozen shoulder. Heb echt 
fysiotherapie nodig. Maar, ik heb net als meer 
dan de helft van Nederland het geld daar niet 

voor. Raak ik nu arbeidsongeschikt? Of gewoon 
geen boodschappen meer kopen?  

Hmm. Lastig hoor.”
Angelique Bergsma op Twitter

“Als 
fysiotherapeute 

heb ik de muisarm 
uitgezwaaid, om hiervoor 

de tabletnek helaas te 
verwelkomen. De oorzaak is 
echter niet alleen dat gebruik 
van die tablet, maar juist het 

‘niet-bewegen’ ernaast.”
Fysiotherapeut Barbara van Gelderen  

in BN De STEM

“Ik 
ben bij de 

fysiotherapeut 
geweest en zij zei 

dat al mijn spieren 
vastzaten. Na een pijnlijke 
behandeling ging het veel 
beter. Ik merk het nog wel 
een beetje, maar word er 
niet meer wakker van en 

hoef er ook niet meer 
voor uit bed.”

HH op forum www.dokter.nl

“Dus ook mijn advies: ga naar 
een sportfysiotherapeut, laat die je veilig 

leren trainen en ‘optrainen’ tot het niveau waar 
je het zelf kunt onderhouden. Een relatief pijnvrij 

leven is mij die tijd in de sportschool waard.”
Juul75 op www.zwangerschapspagina.nl

“‘Mijn nek is al 
een tijdje gevoelig. Maar 

nu trekt het ook nog door in 
mijn arm. Ik weet niet meer hoe ik 

m’n arm moet houden.’ En daar sta je 
dan als werkgever. Je baliemedewerkster 
is eigenlijk nooit ziek. En bij twee parttime 

baliemedewerksters moet je er niet aan 
denken dat er eentje uit gaat vallen.  
‘Wil je misschien een andere muis?’ 

Maar eigenlijk weet je al dat het daar 
waarschijnlijk niet mee opgelost is.”

Column van Ronald Korsten,  
arbeidsfysiotherapeut op inzaken.nl

“Zoon 
hier heeft ook 

jaren fysiotherapie 
gehad omdat hij heel 

angstig was bij bepaalde 
bewegingen. Dat heeft 

goed geholpen.”
Tango op ouders.nl

“Revalideren 
van een blessure is 

niet fijn, maar wat word 
ik goed begeleid.  

Ik trainde vanochtend weer 
met de fysio van Sparta. Goede 
oefeningen, duidelijke uitleg en 

de fysio haalt ook nog graag 
wetenschappelijke artikelen 
aan. En ondertussen praten 
we over onze clubs. Super.”

Robert Visscher op Twitter

“Ik ben 
een klant 

van een fysio- 
therapeut en volg 
de #actiefysio via 

Twitter. Opvallend 
hoe @VGZ middels 
@KlinkAb complete 

onzin mag debiteren. 
Puur geld en controle 
gestuurd in een soort 

marktwerking die  
miljarden extra kost, 
en de kwaliteit van de 

#zorg schaadt.”
Bart Sluis op Twitter

“Ik heb nog 
steeds twee keer per 
week fysiotherapie.” 

Presentator Tim Hofman op Radio538, 
die bij een aanval door een huisjesmelker 

anderhalf jaar geleden zijn kaak brak,  
zijn jukbeen scheurde en  

hersenletsel opliep.

fp02geluiden.indd   25 12-03-19   08:24



26 | FysioPraxis  maart 2019

Wetenschappelijk onderzoek bij lage rugpijn:

Wat en hoe  
moeten we meten?
Voor lage rugpijn (LRP) werd twintig jaar geleden al een Core Outcome Set (COS) ontwikkeld, een minimale set 
van uitkomsten die bij elke RCT voor een bepaalde aandoening gemeten en gerapporteerd moet worden. Een 
internationaal consortium van onderzoekers, clinici en patiënten heeft een update van deze COS uitgevoerd.  
Deze update staat centraal in het promotieonderzoek van Alessandro Chiarotto.

Tekst: Alessandro Chiarotto

Inleiding
LRP is wereldwijd de meest voorkomende 
oorzaak van beperkingen. Dit blijkt uit  
studies naar ziektelast wereldwijd (Global  
Burden of Disease) in 2010, 2015 en 2016. 
Ongeveer 40% van de bevolking heeft 
ten minste één keer in zijn leven last van 
LRP, en op elk willekeurig moment is dat 
zo’n 10%. De kosten van LRP zijn aan-
zienlijk, zowel voor het zorgstelsel als 
voor de samenleving als geheel. Bij de 
overgrote meerderheid (circa 90%) van 
de patiënten met LRP wordt geen speci-
fieke oorzaak of pathologie vastgesteld: 
‘niet-specifieke LRP’. Het vinden van 
effectieve behandelingen voor niet-spe-
cifieke LRP zou een topprioriteit moeten 
zijn voor onderzoekers, zorgprofessionals 
en beleidsmakers.

Core Outcome Set
De Randomized Controlled Trial (RCT) 
wordt gezien als het meest robuuste 
onderzoeksdesign om de effectiviteit van 
behandelingen te evalueren. Dit staat of 
valt echter met de geloofwaardigheid 

wetenschap – promotieonderzoek

en validiteit van de uitkomstmaten. Dat 
betekent dat kwalitatief hoogstaande 
meetinstrumenten moeten worden 
gebruikt. Zulke meetinstrumenten moe-
ten om te beginnen de gezondheids-
aspecten meten die relevant zijn voor 
belanghebbenden, met name voor de 
patiënten die het betreft. Daarnaast 
moeten ze valide, betrouwbaar en res-
ponsief zijn. Het selecteren van meet- 
instrumenten voor een klinisch gerando-
miseerd experiment wordt vergemakke-
lijkt als er een COS beschikbaar is. 
Een COS is een internationaal afgespro-
ken minimale set van uitkomsten die bij 
elke RCT voor een bepaalde aandoening 
gemeten en gerapporteerd moet worden.  
Het hoofddoel van een COS is om de 
resultaten van verschillende RCTs beter 
te kunnen vergelijken. De ontwikkeling 
van een COS bestaat uit twee hoofdfasen 
waarin consensus moet worden bereikt, 
ten eerste over wat er gemeten dient te 
worden (de zogeheten ‘core domain set’) 
en ten tweede over hoe dit gemeten dient 
te worden (de ‘core outcome measure-
ment set’). Voor LRP werd twintig jaar 
geleden al een COS ontwikkeld.1 Doordat 
de methodologie ten aanzien van de 

Het vinden van effectieve behandelingen voor 
niet-specifieke LRP zou topprioriteit moeten 
zijn voor onderzoekers, zorgprofessionals en 
beleidsmakers

ontwikkeling van een COS de laatste 
jaren steeds verder is uitgekristalliseerd 
(o.a. ten aanzien van de betrokkenheid 
van patiënten, het selectieproces van de 
meetinstrumenten, etc.) heeft een inter-
nationaal consortium van onderzoekers, 
clinici en patiënten een update van de 
LRP COS uitgevoerd. Deze update staat 
in mijn promotieonderzoek centraal. 

Core domain set voor LRP
Een internationale stuurgroep van onder-
zoekers, clinici en patiënten heeft eerst 
de ‘core domain set’ voor aspecifieke LRP 
ontwikkeld. Hiervoor werd eerst een lijst 
van mogelijke core domains inclusief een 
definitie voor elk domein opgesteld met 
behulp van het raamwerk: OMERACT 
Filter 2.0.2 Deze lijst werd in een Delphi-
onderzoek in drie rondes voorgelegd aan 
een panel van onderzoekers, clinici en 
patiënten, waarbij ook nieuwe domeinen 
konden worden ingebracht. De Delphi-
studie leidde tot consensus ten aanzien 
van een core domain set van vier domei-
nen: ervaren fysiek functioneren, pijnin-
tensiteit, gezondheidsgerelateerde kwa-
liteit van leven en aantal sterfgevallen.3 

Meeteigenschappen van instrumenten voor 
LRP 
Bij het kiezen van meetinstrumenten 
voor de COS lag de focus op patient- 
reported outcome measures (PROMs); 
het moesten meetinstrumenten zijn 
waarbij patiënten zelf hun ervaren 
gezondheid (of aspecten daarvan) rap-
porteren. Alleen de meest gebruikte 
en eerder aanbevolen PROMs werden 
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nader bestudeerd. De meeteigenschap-
pen (dat wil zeggen validiteit, betrouw-
baarheid en responsiviteit) van elke 
kandidaat-PROM werden onderzocht in 
vier aparte systematische reviews, uit-
gevoerd volgens de recent geüpdatete 
COSMIN-methodologie.4 De stuurgroep 
beoordeelde daarnaast de praktische 
toepasbaarheid van deze instrumenten 
(bijvoorbeeld tijdsbelasting en kosten), 
omdat deze van groot belang is voor de 
implementatie van de COS. 
1.  De eerste systematische review was 

uitsluitend gericht op studies waarin 
de twee meest gebruikte PROMs voor 
fysiek functioneren direct met elkaar 
werden vergeleken (head-to-head 
comparisons): de 24-item Roland 
Morris Disability Questionnaire (RMDQ-
24) en de Oswestry Disability Index 

versie 2.1a (ODI 2.1a).5 De ODI 2.1a had 
een betere betrouwbaarheid, maar de 
RMDQ-24 een betere constructvalidi-
teit, met andere woorden: geen van 
deze twee PROMs is duidelijk beter dan 
de andere.

2.  De tweede systematische review con-
centreerde zich op de inhoudsvaliditeit 
en structurele validiteit van 17 PROMs 
voor fysiek functioneren.6 Hieruit bleek 
vooral een gebrek aan documentatie 
van de inhoudsvaliditeit bij patiënten 
met LRP. Er waren wel veel aanwijzin-
gen voor problemen met de structurele 
validiteit van de RMDQ-24 en twee 
andere PROMs.

3.  De derde systematische review eva-
lueerde instrumenten voor het meten 
van pijnintensiteit: de Visual Analogue 
Scale (VAS), Numeric Rating Scale 

Alessandro Chiarotto 
studeerde fysiotherapie aan de univer-
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zoeker bij de afdeling Huisartsen-
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VU Amsterdam
Promotieteam: prof. dr. R.W.J.G. 
Ostelo, prof. dr. M. Boers, 
dr. C.B. Terwee
 

Hoe ben je tot dit promotietraject geko-
men?
Tijdens de master aan de VU vroeg een 
van mijn (toekomstige) promotie-

begeleiders of ik interesse had om stage 
te lopen bij een project met een interna-
tionale en multidisciplinaire groep van 
onderzoekers. De stage gaf mij de gele-
genheid om achter de schermen van de 
onderzoekswereld te kunnen kijken. De 
stage werd later een PhD-traject dankzij 
de fi nanciering van het Wetenschappelijk 
College Fysiotherapie (WCF) en de Spine 
Society of Europe (EUROSPINE).

Waarom dit onderwerp?
Metingen heb ik altijd de kern van de 
wetenschap gevonden, daarom leek mij 
dit een uitermate geschikt onderwerp om 
mijn wetenschappelijke expertise op te 
bouwen. Dankzij dit PhD-traject kon ik 
mijn twee belangrijkste wetenschappe-
lijke interesses combineren: klachten aan 
het bewegingsapparaat en methodolo-
gie. Vanuit mijn klinische ervaring vind ik 
LRP de meest interessante aandoening 
van het bewegingsapparaat, en het stan-
daardiseren van metingen voor weten-
schappelijk onderzoek vind ik een zeer 
belangrijk doel.

Hebben de conclusies je verrast?
Ja en nee. Als je kijkt naar wat ik van 
tevoren verwachtte en het uiteindelijke 
resultaat (ik wilde een revolutie teweeg-

brengen in de aanbevelingen voor 
instrumenten voor LRP), zou ik ‘ja’ 
zeggen. Naarmate ik meer onder-
zoekservaring opdeed tijdens de PhD, 
realiseerde ik me dat een revolutie 
in aanbevelingen niet mogelijk en 
haalbaar was in een paar jaar tijd. 
Desalniettemin ben ik blij dat we, in 
vergelijking met vorige aanbevelingen, 
enkele aanbevelingen hebben kunnen 
veranderen.

Wat zou je doen met 1 miljoen 
euro onderzoeksgeld?
Ik zou investeren in het 
ontrafelen (met de beste 
beschikbare middelen 
en technologie) van de 
‘niet-specifi citeit’ van LRP.

»

(NRS) en Pain Severity subschaal van 
de Brief Pain Inventory (BPI-PS).7 Voor 
de meeste meeteigenschappen ont-
brak bewijs voor toepassing bij LRP. Wel 
werden er veel aanwijzingen gevonden 
dat de zogeheten ‘toevallige meetfout’ 
van de NRS te groot is voor gebruik in de 
zorg, dat wil zeggen bij beoordeling van 
afzonderlijke patiënten.

4.  De vierde systematische review 
beoordeelde vijf niet specifi ek op LRP 
gerichte (‘generieke’) PROMs voor het 
meten van gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven.8 Hieruit bleek dat 
de constructvaliditeit van de Short 
Form 36 en EuroQol-5D slecht is. Verder 
bleek een algeheel gebrek aan (hoog-
kwalitatief) bewijs ten aanzien van de 
meeste meeteigenschappen van deze 
PROMs bij LRP. 
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Core outcome measurement set voor LRP
In een Delphi-procedure van twee rondes 
werd onder onderzoekers, zorgprofessio-
nals en patiënten consensus bereikt over 
één instrument voor het meten van fysiek 
functioneren (ODI 2.1a) en één instrument 
voor het meten van pijnintensiteit (NRS). 
Voor dat laatste werd tevens aanbevolen 
om als anker voor LRP ‘de gemiddelde 
pijnintensiteit van de afgelopen week’ te 
gebruiken. Voor gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven kon geen consensus 
worden bereikt over een PROM. Alleen 
de Short Form 12 (SF-12) benaderde het 
vooraf gestelde afkappunt. Verschillende 
deelnemers spraken hun onbehagen uit 
over het aanbevelen van maar één enkele 
PROM voor een domein als het gebruik 
ervan voor onderzoek niet gratis is.
De stuurgroep koos er uiteindelijk voor 
om ten minste één gratis instrument per 
domein aan te bevelen: de ODI 2.1a en 
RMDQ-24 voor het meten van ervaren 
fysiek functioneren, de NRS voor het meten 
van pijnintensiteit en de SF-12 en 10-item 
PROMIS Global Health (PROMIS-GH-10) 
voor het meten van gezondheidsgerela-
teerde kwaliteit van leven.9 

» WAT KAN DE FYSIOTHERAPEUT MET DE RESULTATEN
VAN UW ONDERZOEK?

Onze aanbevelingen voor de belangrijkste uitkomstdomeinen en -maatregelen 
zijn bedoeld voor klinische onderzoeken bij patiënten met LRP. Ik zie geen reden 
waarom deze aanbevelingen niet van toepassing zijn op de klinische praktijk, 
omdat ze van toepassing zijn op studies die de effectiviteit van behandelingen  
beoordelen. In feite zou een zorgverlener geïnteresseerd moeten zijn in het 
beoordelen van de effectiviteit van een behandeling op de meest relevante uit-
komsten van de patiënt (beoordeeld met goede meetinstrumenten). Op basis 
van de resultaten van mijn proefschrift zou ik fysiotherapeuten willen aanraden  
niet alleen te focussen op pijnverlichting bij hun patiënten, maar ook op het 
verbeteren van fysiek functioneren en andere voor de patiënten relevante 
domeinen met betrekking tot kwaliteit van leven, zoals psychologisch functio-
neren, recreatieve activiteiten en sociale participatie.

Conclusies
Voor RCTs bij patiënten met niet-speci-
fieke LRP is een ‘core outcome measu-
rement set’ ontwikkeld. De volgende 
stap in de ontwikkeling van deze ‘core 
outcome measurement set’ is het opti-
maliseren van de interpretatie van de 
scores van de opgenomen PROMs. 
Ten slotte: de ontwikkeling van een 
‘core outcome measurement set’ is 

eigenlijk nooit klaar. Eerder is het een con-
tinu proces met updates zodra er nieuw 
(hoogwaardig) bewijs voorhanden is ten 
aanzien van relevante domeinen of mee-
teigenschappen van de instrumenten. 

w
w

w
.sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

Literatuur:  
www.kngf.nl/fysiopraxis

fp02WKpromLRP.indd   28 12-03-19   08:28



FysioPraxis maart 2019 | 29

patiënt in beeld

Vervolg van pag. 13

Meer weten over 
het behandelplan? 

Neem contact op 
met Naomi Talens: 

naomitalens@hotmail.com

Fysiotherapeut Naomi Talens:
Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie 
(PCRR Hilberdink) in Groningen; aangesloten bij ParkinsonNet 
“Ongeveer tien jaar geleden kreeg Albert-Jan de diagnose 
Parkinson, hij was toen nog geen veertig jaar. Dat is jong, 
aangezien de diagnose meestal na het zestigste levensjaar 
wordt gesteld. Met medicatie hield hij de eerste jaren rede-
lijk grip op de ziekte. De afgelopen twee jaar begonnen de 
medicijnen steeds meer bijwerkingen te geven. Binnenkort 
zal hij een diepe hersenstimulatie ondergaan (DBS), waar-
na hij hopelijk beter functioneert, minder medicatie nodig 
heeft en minder bijwerkingen ervaart. Tot die tijd richten 
we ons met fysiotherapie op het onderhouden van de alge-
hele belastbaarheid en het verbeteren of behouden van de 
lichaamshouding, arm- en handvaardigheid, balans en het 
lopen.
Als fysiotherapeut probeer ik het bewegen bij te sturen en 
tips en adviezen te geven, zodat Albert-Jan dit ook in de 
thuissituatie kan toepassen. Omdat zijn linkerzijde steeds 
stijver wordt, oefenen we veel op mobiliteit, ontspanning 
en het maken van grote bewegingen. Soms lijken bewegin-
gen makkelijk, maar ze zijn voor iemand met de ziekte van 
Parkinson heel complex. Het aanleren van bewegingsstrate-
gieën (het opdelen van bewegingen in kleinere stukjes) kan 
dan goed helpen om het omdraaien in bed of het opstaan 
van de stoel toch voor elkaar te krijgen.”
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Welke factoren beïnvloeden het herstel?

Diagnostiek en behandeling 
bij schouderpijn
Welk diagnostisch proces hanteert de fysiotherapeut in de eerste lijn bij patiënten met schouderklachten? 
Welke rol speelt echografie hierbij? En welke factoren zijn gunstig voor het herstel van de patiënt? 
Yasmaine Karel zocht antwoorden in haar promotieonderzoek.

Tekst: Yasmaine Karel Klinische vraag
De huidige zorg bij patiënten met schouderklach-
ten in de fysiotherapiepraktijk is niet uniform. 
Het diagnostisch proces bij patiënten met schou-
derklachten is een complex proces, voornamelijk 
door het ontbreken van betrouwbare diagnosti-
sche labels. Sinds een aantal jaren is er bij fysio-
therapeuten een sterke toename in het gebruik 
van echografie als diagnostisch instrument. Het 
gebruik van echografie zou mogelijk tot een spe-
cifieke klinische diagnose en behandeling kunnen 
leiden, waardoor patiënten sneller herstellen. 
Potentiële consequenties voor diagnostiek en 
behandeling in de eerstelijnszorg zijn echter onbe-
kend.
De prognose van deze patiëntengroep is vaak 
ongunstig. En je kunt beter een muntje opgooien 
dan voorspellen of iemand 6 maanden na de eer-
ste behandeling zal herstellen. Eerder onderzoek 
wijst uit dat een kortere duur van de klacht, een 
lagere functiescore en een lagere leeftijd prognos-
tische factoren zijn voor herstel. Prognostische 
informatie is belangrijk bij het informeren en advi-
seren van de patiënt en bij het voorspellen welke 
patiënten waarschijnlijk op fysiotherapie reageren.
De hoofddoelen van mijn promotieonderzoek 
waren:
1.  het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten 

met schouderpijn in kaart brengen met betrek-
king tot diagnostiek (anamnese, lichamelijk 
onderzoek en echografie) en behandeling;

2.  factoren onderzoeken die het herstel van  
patiënten met schouderpijn bespoedigen.

Prospectieve cohortstudie 
In een prospectieve cohortstudie zijn 389 patiënten  
6 maanden gevolgd. Patiënten werden gerekru-
teerd tussen november 2011 en november 2012 
door 125 fysiotherapeuten in eerstelijns-fysiothe-

rapiepraktijken in Zuidwest-Nederland. Patiënten 
werden geïncludeerd als ze voldeden aan de 
volgende criteria: schouderpijn, ouder dan 18 jaar 
en voldoende begrip van de Nederlandse taal. 
Patiënten werden geëxcludeerd bij serieuze patho-
logie (infectie, maligne tumor of fractuur), een 
operatieve ingreep aan de schouder in de afgelo-
pen 12 maanden en bij beeldvormend onderzoek 
(echografie, MRI, röntgen) van de schouder in de 
afgelopen 3 maanden.
Op baseline werden sociaal-demografische ken-
merken, klinische karakteristieken en andere socia- 
le kenmerken gemeten. De fysiotherapeut rappor- 
teerde welke specifieke testen waren gedaan, 
eventueel gebruik van echografie en de uitkomst 
daarvan, de uiteindelijke klinische diagnose en 
het behandelplan. Patiënten vulden vragenlijs-
ten in na 6, 12 en 26 weken, waarbij de mate van 
schouderpijn en functionaliteit en ervaren herstel 
werd gescoord. Fysiotherapeuten werd na 3, 6 en 
12 weken gevraagd of er wijzigingen waren in het 
behandelplan en of de patiënt nog onder behan-
deling was. Na 6 weken werd bij zowel de patiënt 
als de fysiotherapeut de werkalliantie gemeten.

Belangrijkste resultaten
Diagnose – De meest voorkomende klinische  
diagnose na anamnese was subacromiaal pijn- 
syndroom. Bij een kleine groep patiënten veran-
derde de klinische diagnose na het lichamelijk 
onderzoek. Dat kan duiden op het gebrek van 
betrouwbaarheid/toegevoegde waarde van het 
lichamelijk onderzoek. Echografie werd bij 31% van 
de patiënten toegepast en de meeste gediagnos-
ticeerde afwijkingen bevonden zich in de rotator 
cuff (zie figuur 1). De fysiotherapeuten geloofden 
het meest dat echografie tot een specifiekere 
diagnose zou leiden (34%) en/of tot een betere 
behandelinterventie (13%).
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Bij patiënten bij wie de fysiotherapeut een echo-
grafie maakte, veranderde de klinische diagnose 
bij 31% van de patiënten. Bij het merendeel veran-
derde de klinische diagnose naar sprain (trauma) 
of strain. Bij de groep patiënten die een echografie 
hadden ontvangen, werd 16% terugverwezen naar 
de huisarts en in de groep zonder echografie was 
dit 8%.

Behandeling – De meest voorkomende behandel- 
interventies waren informeren/adviseren, oefen-
therapie en manipulaties/mobilisaties. Bij minder 
dan 10% van de patiënten werden behandeltech-
nieken toegepast als massage en TENS. Bij het 
vergelijken van behandelmethoden tussen patiën-
ten die wel of geen echografie hadden ontvangen, 
bleek dat patiënten met echografie vaker werden 
behandeld met shockwavetherapie (14,8% versus 
8,7%; p < 0,05) en oefentherapie (91,0% versus 
78,9%; p < 0,05), en patiënten zonder echografie 
werden vaker behandeld met massage/trigger-
pointtherapie (10,6% versus 4,1%; p < 0,05) en 
manipulaties/mobilisaties (60,0% versus 45,9%; 
p < 0,05).

Herstel – Na 6 weken was er een statistisch signi-
ficant verschil in ervaren herstel tussen de groep 
die een echografie had gekregen (30,2%) in ver-
gelijking met de groep die dit niet had gekregen 
(46,4%). Na 12 weken en 6 maanden was dit ver-
schil nog steeds zichtbaar tussen de groepen in 
het voordeel van de groep die geen echografie had 
ontvangen, maar deze was niet meer statistisch 
significant. Het statistisch significante verschil na 
6 weken is waarschijnlijk te verklaren door het sta-
tistisch significante verschil op pijn en functie- 
niveau op baseline, waarbij de groep die echo kreeg, 
meer pijn en een lager functieniveau scoorde.
Na 12 weken was 41% van de patiënten nog onder 

behandeling. Van de patiënten met de klinische 
diagnose subacromiaal pijnsyndroom bij wie geen 
herstel was opgetreden, ontving 73% na 12 weken 
nog steeds behandeling.
Na 6 maanden was 60% van de patiënten her-
steld. De volgende factoren waren positief van 
invloed op het herstel: kortere duur van de klacht, 
lagere functiescore, het hebben van werk, een 
goede relatie tussen de fysiotherapeut en patiënt  
en afwezigheid van gevoelens van angst of 
depressie. Het model presteerde matig en heeft 
daarom niet geleid tot een klinische predictieregel. 
Vervolgonderzoek zou de mogelijke prognostische 
waarde van andere psychosociale factoren als 
catastroferen moeten onderzoeken.
Echografie had geen effect op het ervaren herstel 
van patiënten. Dat beeldvormende technieken bij 
andere musculoskeletale klachten geen positieve 
invloed hebben op ervaren herstel, is ook beves-
tigd in een systematische review in mijn proef-
schrift.

Praktische implicaties
De meest voorkomende klinische diagnose in de 
eerstelijns-fysiotherapiepraktijk bij patiënten met 
schouderklachten was een subacromiaal pijnsyn-
droom. Het geven van advies en oefentherapie 
waren hierbij de meest toegepaste interventies, 
waaruit blijkt dat het KNGF Evidence Statement 
‘Subacromiale klachten’ grotendeels wordt nage-
leefd. Hoewel het KNGF Evidence Statement 
een verwijzing naar de huisarts aanbeveelt na 12 
weken zonder herstel, was 73% van deze patiën-
tengroep toch nog onder behandeling. Men kan 
zich afvragen waarom de meeste fysiotherapeu-
ten deze aanbeveling niet naleven. Mogelijk ver-
wacht de fysiotherapeut weinig meerwaarde van 
een verwijzing naar een huisarts, mede gezien het 
gebrek aan bewijs voor de effectiviteit van behan- »

Bevindingen bij echografie 
van de rotator cuff

Figuur 1
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Yasmaine Karel 
studeerde fysiotherapie (Avans 
Hogeschool) en Epidemiologie (uni-
versiteit Maastricht). Momenteel 
werkt ze als docent fysiotherapie 
en afstudeercoördinator bij de 
opleiding fysiotherapie van Avans 
Hogeschool. Ook is ze onderzoe-
ker bij het lectoraat Leven Lang in 
Beweging van het Expertisecentrum 
Caring Society 3.0 bij Avans 
Hogeschool. Daarnaast is ze 
actief als voorzitter van de weten-
schapscommissie van de European 
Society for Shoulder and Elbow 
Rehabilitation (EUSSER).

Titel proefschrift: Shoulder pain in 
primary care physiotherapy

Promotiedatum: 19 september 
2018, Erasmus MC
Promotieteam: Prof. dr. Bart 
Koes, dr. Arianne Verhagen, 
dr. Wendy Scholten

Hoe bent u tot dit promotietraject gekomen?
Naast mijn werk als clinicus ambieerde 
ik ook een academische carrière en 
ben ik als docent bij het lectoraat 
Diagnostiek Avans Hogeschool terecht-
gekomen. Tijdens de uitvoering van het 
onderzoek werd het duidelijk dat hier 
een promotietraject uit kon volgen.

Waarom dit onderwerp?
Patiënten met schouderklachten 
vormen een uitdagende groep in onze 
dagelijkse praktijk als fysiotherapeut. 
Onze onderzoeksvragen speelden zich af 
op een nog onontgonnen terrein, inte-
ressant dus om verder uit te zoeken.

Hebben de conclusies u verrast?
Het verraste me dat er veel patholo-
gische afwijkingen op de echobeelden 
waren gevonden en dat er nog vrij veel 
patiënten onder behandeling waren na 
12 weken. Uiteraard weten we dat de 

relatie tussen de fysiotherapeut en 
patiënten belangrijk is, maar ik had 
niet verwacht dat dit een belangrijke 
prognostische factor zou blijken.

Wat zou u doen met 
1 miljoen euro onder-
zoeksgeld?
Dan zou ik een verdere 
exploratie doen naar 
de invloed van psy-
chosociale factoren bij 
patiënten met schou-
derklachten.

» delingen in de tweede lijn. Ook kan het zijn dat 
fysiotherapeuten de ervaring hebben dat een opti-
maal behandelresultaat vaak nog niet is bereikt 
na 3 maanden.
In de groep patiënten waarbij echografi e werd 
ingezet, was het aantal verwijzingen naar de huis-
arts hoger dan in de groep patiënten zonder echo-
grafi e. Bij de patiënten die werden verwezen, werd 
voornamelijk een calcifi catie geconstateerd. Het is 
echter aangetoond dat de fysiotherapeut een 
calcifi catie niet betrouwbaar met echografi e kan 
vaststellen. Hierbij is een afwachtend beleid 

ook aanbevolen vanuit de 
KNGF Evidence Statement 
‘Subacromiale klachten’. Een 
verwijzing na echografi e naar 
een medisch specialist moet 
alleen overwogen worden bij 
een acute, volledige rotator 
cu� -ruptuur of bij een calcifi ca-
tie die tot ernstige beperkingen 

leidt, en waarbij mogelijk shockwavetherapie is 
geïndiceerd.
Na echografi e werd shock-wave en oefentherapie 
vaker toegepast. De groep patiënten die geen 
echografi e had ontvangen, kreeg vaker massage, 
triggerpoint-therapie en manipulaties/mobilisa-

ties. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door 
de bevindingen op de echografi e (calcifi catie) en 
doordat bij de groep zonder echografi e de klachten 
vaker werden verklaard vanuit de cervicothoracale 
regio.
De toepassing van echografi e leidde niet tot een 
beter herstel; de groep waarbij een echografi e was 
gemaakt, had op alle tijdsmomenten een slechter 
herstel dan de groep waarbij geen echografi e was 
toegepast. Het verschil tussen de groepen zou 
mogelijk verklaard kunnen worden door selectie-
bias (de fysiotherapeut bepaalt bij welke patiënt 
de echografi e wordt uitgevoerd) of doordat er een 
verschil was tussen de groepen op pijn en functie op 
baseline. We moeten concluderen dat er nog geen 
evidentie is voor het gebruik van echografi e in de 
eerstelijns-fysiotherapiepraktijk.
De fysiotherapeut kan belangrijke prognostische 
factoren zoals de aan- of afwezigheid van gevoe-
lens van angst en depressie bij de patiënt gebruiken 
bij het bepalen van het behandelbeleid. Een goede 
relatie tussen de fysiotherapeut en de patiënt blijkt 
een positieve invloed te hebben op het herstel van 
de patiënt. Dit kan de fysiotherapeut bewerkstelli-
gen door middel van e� ectieve communicatie over 
therapiedoelen en taken en door het opbouwen van 
een vertrouwensband met de patiënt.

De toepassing van 
echografi e leidde niet 
tot een beter herstel
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De rubriek Test je kennis wordt verzorgd door René de  
Bruijn, orthopedisch fysiotherapeut. Hij is verbonden aan  
de Nederlandse Academie voor Orthopedische Genees-
kunde & Fysiotherapie (Cyriax), die al ruim 35 jaar flexibele 
praktijkgerichte nascholing voor fysiotherapeuten verzorgt (www.naog.nl).

Toelichting:
Een peesschedeontsteking van de m. ex- 
tensor carpi ulnaris (ECU) is vrijwel altijd 
het gevolg van overbelasting.1 Lokale  
zwelling en crepitatie tijdens bewegen zijn 
klassieke klinische verschijnselen bij een  
tenosynovitis, zoals ook te zien is bij de  
M. de Quervain en bij een peesschede-
ontsteking van de mm. peroneï. Indien er 
sprake is van een tenosynovitis, provoceert  
een gewrichtsbeweging pijn, omdat daar-
bij ook de peesschede wordt gerekt en niet  
omdat er een aandoening van het gewricht 
bestaat. Anders gezegd: het is dus niet de 
gewrichtsbeweging die de pijn veroorzaakt, 
maar de beweging rekt de (pijnlijke) pees-
schede! De ECU-pees loopt in een benige 
groeve distaal aan de ulna. De peesschede 
beschermt de pees in deze groeve en voor-
komt teveel wrijving tussen de pees en 
de ulnaire groeve. Tijdens supinatie van 
de onderarm wordt het deel van de pees-
schede van de extensor carpi ulnaris dat 
in de groeve van de ulna ligt, maximaal 
gerekt, zelfs meer door de functie (extensie 
en ulnairabductie van de pols) te antago-
neren (zie figuur 1). Het langs elkaar schui-
ven van de pijnlijke peesschedebladen 
ontstaat wel bij supinatie van de onderarm 
maar niet bij een isometrisch uitgevoerde 
weerstandstest. De diagnose is bevestigd 
door in de peesschede 0,5 ml Lidocaïne 
1% te infiltreren, waarna de supinatie pijn-
vrij was uit te voeren. Patiënt is uitgelegd 
dat de supinatiebeweging veel rek op de 
peesschede zet en dat het waarschijnlijk 
de combinatie van de zware planken en 
het veelvuldig supineren is geweest dat 
heeft geleid tot deze klacht. Soms luxeert 
de pees(schede) uit de ulnaire groeve. Dit 
gebeurt bij het gecombineerd uitvoeren 
van supinatie onderarm en dorsaalflexie 
met ulnairdeviatie van de pols.

Andere diagnoses
Een artritis in het distale radio-ulnaire 
gewricht (DRUG) geeft een capsulair 
patroon: pro- en supinatie zijn eindstandig 

pijnlijk en meestal niet beperkt. Het is 
vaak het gevolg van een trauma zoals een 
distale radiusfractuur (Colles-fractuur), 
overbelasting (beginnende boksers) of 
een systeemziekte zoals reumatoïde artri-
tis. Het DRUG is in 31% tot 75% aange-
daan bij reumatoïde artritis.2

Lunatum-triquetrum instabiliteit is een 
wat minder vaak voorkomende vorm van 
carpale instabiliteit. Carpale instabilitei-
ten worden als volgt ingedeeld:3

•  CID: carpal instability dissociative
•  CIND: carpal instability non dissociative
•  CIC: carpal instability combined
•  CIA: carpal instability adaptive
Een veel voorkomende carpale instabili- 
teit is die tussen het os scaphoïdeum en  
os lunatum (scapholunaire instabiliteit). 
Minder frequent is de instabiliteit tussen  
het os lunatum en triquetrum. Bij deze 
instabiliteitsvorm is er sprake van ulnair 
gelocaliseerde pijn, die geprovoceerd 
wordt door onder andere Reagan’s test 
uit te voeren. Hierbij wordt het os lunatum 

Literatuur: www.kngf.nl/fysiopraxis

test je kennis

1.  Tenosynovitis extensor carpi ulnaris
Het juiste antwoord is:

Ulnaire polsklachten

De onderarm in 
supinatie waarbij 
de ECU pees 
naar radiaal is 
verschoven.

met de hand gefixeerd en het os trique-
trum in dorsopalmaire richting bewogen, 
waarbij wordt gelet op pijn, klikken en de 
bewegingsvrijheid. Omdat de ulnocarpale  
ligamenten deel uitmaken van het trian- 
gulair fibrocartilage complex (TFCC), 
dient deze instabiliteitsvorm te worden 
gezien als TFCC pathologie. 

Letsel van de n. ulnaris ter hoogte van de 
tunnel van Guyon (pisotriquetrale tunnel)  
is vrijwel altijd het gevolg van te grote 
lokale compressiebelasting. Dit wordt 
onder andere gezien bij wielrenners, maar 
ook bij mensen die met krukken lopen en 
te veel op de ulnaire zijde van de hand 
steunen. De grote motorische tak van de 
n. ulnaris ligt goed beschermd onder het 
lig. Pisohamatum, maar de oppervlakkige 
sensibele tak (ramus palmaris n. ulnaris) 
loopt over dit ligament en is eenvoudig te 
beschadigen. Pijnklachten worden aan-
gegeven in de hypothenar, waarbij lokale 
palpatie van de zenuw of het uitvoeren 
van percussie (Tinel test) de klachten 
opwekt. 

Figuur 1

Rechteronderarm in pronatie met de pees 
van de ECU in de ulnaire groeve.

Vervolg van pag. 17
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wetenschap – summary

Trajectories of physical work  
capacity in early symptomatic  
osteoarthritis of hip and knee: 
results from the Cohort Hip and 
Cohort Knee (CHECK) Study
André Bieleman, Roy Stewart, Michiel Reneman, 
Miriam van Ittersum, Cees van der Schans, Wiepke 
Drossaers-Bakker, Frits Oosterveld

Klinische vraag
Hoe is het 5-jaars beloop van de fysieke 
werkcapaciteit van mensen met vroege 
symptomen van heup- of knieartrose? 
Zijn er groepen met verschillen in beloop 
vast te stellen en zo ja, hoe hangen deze 
samen met persoonlijke en klinische  
variabelen?

Conclusie van de auteurs
De fysieke werkcapaciteit lijkt gedurende 
5 jaar een stabiel kenmerk te zijn. Er zijn 
3 subgroepen te onderscheiden met ver-
schillende niveaus van werkcapaciteit, 
maar zonder een verschillend beloop in 
de tijd. De kenmerken ‘man’, ‘lagere leef-
tijd’ en ‘hoger zelfgerapporteerde fysiek 
functioneren’ komen overeen met een 
betere fysieke werkcapaciteit.

Onderzoeksopzet
Prospectief cohortonderzoek. Metingen 
met betrekking tot fysieke werkgerela-
teerde activiteiten werden uitgevoerd 
op baseline en na 1, 2 en 5 jaar follow-up 
met de Functionele Capaciteit Evaluatie 
(tillen hoog, tillen laag, lang dragen, 
statisch boven het hoofd werken, repe-
terende kniebuigingen, repeterende zij-
waartse rotaties). Data werden geanaly-
seerd met multi-level analyse en latent 
class analyse; multipele imputatie werd 
toegepast om te controleren voor de 
invloed van missende data.

Onderzoekslocatie
Saxion Hogeschool Enschede en Hanze-
hogeschool Groningen, in het kader van 
CHECK onderzoek (10 centra).

SAMENVATTING
Bij aanvang van het onderzoek en na 1, 2 
en 5 jaar waren er 96, 64, 61 en 35 deel-
nemers. De gemiddelde leeftijd was 56 
jaar (standaarddeviatie: 4,9 jaar), 84% 
was vrouw. Er werden in de totale groep 
geen statistisch significante verschillen 
gevonden tussen testprestaties op de  

4 meetmomenten. Qua beloop werden 
3 subgroepen onderscheiden: ‘zwak met 
enige achteruitgang’, ‘stabiel en belast-
baar’ en ‘sterk met enige achteruitgang’. 
Het prestatievermogen van mensen met 
vroege symptomen van heup- of knie-
artrose bleef gedurende 5 jaar stabiel. 
Bij individuen met een achteruitgang 
in beloop van klachten zou een zorg-
vuldige analyse door de fysiotherapeut 
van belang kunnen zijn. De Functionele 
Capaciteit Evaluatie kan geschikt zijn 
voor de analyse van iemands belastbaar-
heid voor werk met zwaardere arbeids-
belasting.

André Bieleman, Associate Lector Arbeid & Gezond-
heid, Saxion, Enschede.

              h.j.bieleman@saxion.nl 

Samengevat uit J Occup Rehabil © 2018 Aug 27 
[Epub ahead of print]

Value-based stroke rehabilitation:  
feasibility and results of patient- 
reported outcome measures in the 
first year after stroke
Iris Groeneveld, Paulien Goossens, Winke van  
Meijeren-Pont, Henk Arwert, Jorit Meesters,  

Radha Rambaran Mishre, Felicie van Vree,  
Thea Vliet Vlieland

Klinische vraag
Wat is de bruikbaarheid van een set  
patiëntgerapporteerde uitkomstmaten  
in het eerste jaar na een beroerte?

Conclusie van de auteurs
Participatie- en responspercentages voor 
een standaard set patiëntgerapporteerde 
uitkomstmaten voor patiënten met een 
beroerte in revalidatie waren matig tot 
goed, met klinische verbeteringen bij 
patiënten op levenskwaliteit en sociaal 
functioneren tot één jaar na de beroerte. 
Participatie- en responspercentages kun-
nen mogelijk worden verbeterd door het 
aantal vragenlijsten te verlagen en hulp 
te bieden bij het invullen. 

Onderzoeksopzet
Observationeel cohort onderzoek 
(SCORE-studie).

Onderzoekslocatie
Twee medisch-specialistische revalidatie- 
centra in West-Nederland.

SAMENVATTING
Patiëntgerapporteerde uitkomstmaten 
spelen een belangrijke rol bij waarde-
gedreven zorg. Deze studie evalueert de 
bruikbaarheid van een reeks gevalideerde 
patiëntgerapporteerde uitkomstmaten. 
De studie omvatte opeenvolgende intra-
murale en poliklinische patiënten met 
een beroerte tijdens medisch-specialisti-
sche revalidatie. Patiëntgerapporteerde 
uitkomstmaten werden gemeten na 
opname, bij ontslag (alleen intramurale 
patiënten) en 3, 6 en 12 maanden na de 
start van revalidatie. Uitkomstmaten 
waren: EuroQol 5 Dimensions (EQ-5D), 
Stroke Impact Scale (SIS), Stroke and 
Aphasia Quality of Life Scale (SAQOL-
39NL), Utrecht Scale for Evaluation of 
Rehabilitation-Participation (USER-P), 
Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) en Fatigue Severity Scale (FSS). 
Bruikbaarheid werd gedefinieerd als 
participatie- en responspercentages. 
Gepaarde t-testen werden uitgevoerd om 
veranderingen in de tijd te analyseren. 
Van de 291 intramurale en 82 poliklini-
sche patiënten die deelnamen, retour-
neerden respectievelijk 207 (71%) en 71 
(87%) patiënten vragenlijsten op alle of 
op één na alle tijdspunten. Statistisch 
significante verbeteringen vanaf de 
beginmeting werden waargenomen op 
algemene gezondheid en levenskwali- 
teit (EQ-5D), psychiatrisch functioneren  
(HADS), motorisch functioneren (SIS 
mobiliteit) en sociaal functioneren 
(USER-P, SIS communicatie). De verbe-
teringen op levenskwaliteit en sociaal 
functioneren waren na 12 maanden nog 
steeds aanwezig.

Thea Vliet Vlieland, Basalt, Leiden/Den Haag;  
afd. Orthopedie, Revalidatie en Fysiotherapie, LUMC.

               t.p.m.vliet_vlieland@lumc.nl

Samengevat uit J Stroke Cerebrovasc Dis © 
2019;28(2):499-512
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NVMT-symposium: ‘SHOtime’
Op zaterdag 13 april 2019 organiseert 
de NVMT in Nieuwegein opnieuw een 
NVMT-symposium. Na het grote succes 
van Thoracic Parc vorig jaar, waarin de 
thoracale wervelkolom centraal stond, 
staat nu de schouderregio in de hoofd-
rol. Vooraanstaande sprekers uit bin-
nen- en buitenland nemen de tijd om 
dieper in te gaan op de ‘SHOulder’. 

Tekst: Rik Kranenburg

Hersenkrakers
Een complexe samenstelling van weefsels 
zorgt ervoor dat de schouder het meest 
mobiele gewricht van het lichaam is, maar  
in de praktijk ook regelmatig voor hersen- 
krakers zorgt. Tijdens het symposium laten 
we juist ook minder regelmatig belichte 
onderwerpen die in de kliniek wel van gro- 
te waarde kunnen zijn, aan de orde komen.

Programma en sprekers
Voor de vroege vogels is er een ontbijtses-
sie van Sijmen Haquebord: ‘Reframing the 
management of people with musculo- 
skeletal complaints of the shoulder gridle’. 
Hierna opent NVMT-voorzitter Gerard van 
der Wees het symposium. Dagvoorzitter 
Gerard Koel schetst daarna een globale 
indruk van het veelomvattende landschap 
rondom de schouder. Verder zorgt hij voor 
de verbinding tussen de verschillende 
presentaties en leidt hij deze dag in goede 
banen.  
Chris Littlewood trapt als eerste keynote 
speaker af en neemt ons mee naar de 
raadselen van de rotatorcuff-rupturen. 
‘Hoe komt het dat sommige pijnlijk zijn en 
anderen niet?’ Tijdens deze sessie komen 
zowel de diagnostiek als het klinische 
management ervan aan de orde. Chris 
is een gelouterde expert op het gebied 
van de rotatorcuff en revalidatie na chi-
rurgische reparaties daarvan. Ian Horsley 
neemt het stokje van Chris over met zijn 
lezing: ‘The Sternoclavicular Joint - assess-
ment and rehabilitation of this often igno-
red joint’. De sessies van Chris en Ian zijn in 
het Engels.
Tijdens de lunch is er de traditionele infor-
matiemarkt waar u de sponsoren van het 
symposium vindt. Ook zijn er onderzoekers 
uit de diverse Nederlandse onderzoeks-

groepen en opleidingen aanwezig om tij-
dens de postersessies hun onderzoeken te 
presenteren. Een mooi moment om met 
hen van gedachten te wisselen over de 
achtergronden en waarde ervan. 
Na de lunch praat Peter Glashouwer ons 
bij over het Thoracic Outlet Syndrome. 
‘Is het klassieke biomechanische verkla-
ringsmodel met “poorten” te kort door de 
bocht of zouden we meer multifactorieel 
moeten werken?’ Anatomie, diagnostiek 
en klinisch handelen komen uitgebreid 
aan bod.
Norman D’hondt gaat in zijn presentatie 
in op de subacromiale ruimte. Er is al veel 
over geschreven en al veel van gevonden. 
Orde in de chaos, wellicht verrast Norman 
ons met nieuwe inzichten. 
Last but not least neemt Maarten van der 
List ons mee in de zin en onzin van schou-
deroperaties. Hij gaat met name in op de 
SLAP- en Neer-operaties. “Hebben we 
in het heden geleerd van het verleden?” 
Vanuit zijn achtergrond als orthopedisch 
chirurg heeft hij een bijzondere interesse 
in conservatieve behandelingen van de 
schouder. Een intrigerende blik op ons vak 
vanuit een andere professie.

Ook interessant voor niet-manuele therapeuten
Door de brede lijn aan sprekers bevelen 
we het symposium juist ook van harte 
aan bij alle ‘niet-manuele’ therapeuten 

met een interesse in de schouder. Ook 
studenten worden van harte uitgenodigd 
en gestimuleerd om het symposium te 
bezoeken. Er is slechts een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, dus schrijf snel in!

            h.a.kranenburg@pl.hanze.nl

Rik Kranenburg is werkzaam als 
promovendus aan het lectoraat 
Healthy Aging, Allied Health 
Care and Nursing van de Hanze-

hogeschool Groningen. Daarnaast 
is hij als docent fysiotherapie verbonden aan de 
Hanze Hogeschool Groningen, Academie voor 
Gezondheidsstudies, Opleiding Fysiotherapie. Hij 
werkt ook als fysiotherapeut en manueel therapeut 
bij Fysiotherapie Hooiweg in Zuidhorn.

zaterdag 13 april 2019 

NBC in Nieuwegein 

meer informatie en inschrijven: 
www.nvmt.nl 

Accreditatie: 6 punten voor de 
registers: Manueel, Algemeen 
fysio-, en Sportfysiotherapeut en 
het Keurmerk Fysiotherapie
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Inspanningsdiagnostiek
Tekst: Erik Hulzebos en Tim Takken

Inleiding
Inspanningstests vormen een steeds 
belangrijker meetinstrument om de 
inspanningsrespons van de verschillende 
fysiologische systemen vast te leggen 
bij gezonde personen en patiënten met 
inspanningslimitaties. Een inspannings-
test (CPET: CardioPulmonary Exercise 
Test) kun je onder andere uitvoeren om:
1.  het inspanningsvermogen (algehele 

fitheid) te beoordelen;
2.  de beperkende factor(en) bij inspan-

ning te bepalen ten behoeve van de 
diagnostiek;

3.  een provocatietest te doen (inspan-
ning-geïnduceerde bronchoconstrictie 
of inspanning-geïnduceerde astma);

4.  een (training) interventie te evalueren.1

De Wielen van Wasserman (zie figuur 1)  
geven schematisch weer hoe de gaswis-
seling in het lichaam tot stand komt. 
Buitenlucht wordt ingeademd, waarna 
het zuurstof door het lichaam in de long 
wordt gebonden aan hemoglobine, en 
verder via het hart wordt rondgepompt 
naar de organen. De long moet goed 
functioneren om zuurstof via diffusie 
aan bloed te binden. Hart en vaten zijn 
belangrijk voor transport van zuurstof.
In de spier vindt er respiratie in de mito- 
chondriën plaats. Hier worden met behulp 
van zuurstof koolhydraten en vetten 
geoxideerd om zo energie in de vorm van 
ATP te genereren. Met het meten van de 
zuurstofopname aan de mond hebben we 
dus een indirecte afspiegeling van wat er 
in de spier afspeelt tijdens inspanning.
De Fick-formule beschrijft het zuurstof-
transportsysteem: VO2 = hartminuut- 
volume (=slagvolume x hartfrequentie)  
x arterioveneus zuurstofverschil.

Hoe effectiever de spier is om zuurstof 
aan het bloed te onttrekken, hoe groter 
dit verschil kan worden. De capaciteit van 
het hart om bloed rond te pompen is  
daarbij van essentieel belang. Bij duur- 
inspanning wordt dat als belangrijkste 
beperkende factor voor de maximale 
zuurstofopname gezien.

Protocollen
Een maximale inspanningstest kan op  
vele manieren worden uitgevoerd.Indien  
een patiënt wordt vergeleken met be- 
paalde referentiewaarden,2 is het nodig 
om de test zo veel mogelijk te standaardi-
seren volgens de testprocedures waarmee 
deze referentiewaarden zijn opgesteld. 
De protocolkeuze hangt natuurlijk ook af 
van de klachten en belastbaarheid van 
de patiënt of atleet. Bij een patiënt van 
wie verwacht wordt dat deze een slechte 
conditie heeft (bijvoorbeeld door hartfa-
len of COPD), wordt er gekozen voor een 
langzaam in intensiteit oplopend proto-
col. Gebeurt dit niet, dan wordt de maxi-
male inspanningstest zeer snel beëindigd, 
zonder dat het cardiorespiratoire systeem 
maximaal is belast. Er wordt gesteld dat 
een inspanningstest idealiter tussen de 
8 tot 12 minuten duurt bij patiënten,3 
bij atleten is de spreiding tussen 7 en 26 
minuten.4

Interpretatie en analyse
Je hebt de best passende test uitgevoerd 
bij een sporter of patiënt en hebt de resul-
taten voor je liggen. Dan komt een van de 
lastigste fasen: de interpretatie. Wanneer 
is iemand vooruitgegaan? Met hoeveel 
procent moet iemand vooruit zijn gegaan 
om te kunnen zeggen dat hij daadwerke- 
lijk vooruit is gegaan? Hetzelfde geldt 
voor een diagnostische inspanningstest: 

wat is afwijkend en wat zou dit kunnen 
betekenen? Vaak kun je meerdere para-
meters berekenen. Wat nu als één varia-
bele een vooruitgang laat zien en de 
ander een achteruitgang?
De interpretatie van een CPET is soms 
niet eenvoudig vanwege de verscheiden-
heid aan parameters en verschillende 
normaalwaarden hiervoor.2 Daarom is 
het belangrijk om systematisch te werk te 
gaan bij de interpretatie van CPET-data.6 
Verder is het van belang om bij de test 
aanwezig te zijn geweest om een indruk 
te hebben hoe de test is verlopen en hoe 
de proefpersoon zich heeft ingespannen. 
Een goede uitvoering van de test vereen-
voudigt de interpretatie aanzienlijk.
Een correcte interpretatie van de para-
meters die voortkomen uit de uitgebreide 
CPET, vereist kennis van de normale 
respons op inspanning van deze parame-
ters. Normaalwaarden zijn dus van groot 
belang; deze voorzien in een referentie-
kader voor het beantwoorden van vragen 
met betrekking tot de normale fysiologi-
sche respons op inspanning bij een pati-
ent.2 Zij kunnen het fysiologisch redeneren 
en klinisch handelen sterk beïnvloeden. 
Echter, wat normaal is voor een patiënt, 
kan sterk afwijkend zijn voor een sporter. 
Recent zijn er normaalwaarden gepu-
bliceerd van de meest toegepaste para-
meters die voortkomen uit de CPET voor 
Nederlandse kinderen en jongeren.3 Voor 
gezonde Nederlandse volwassenen is het 
de aanbeveling om recente normwaarden 
te gebruiken.4-6 Voor goed getrainde spor-
ters zijn er niet veel geschikte referentie-
waarden voorhanden.

Literatuur:  
www.kngf.nl/fysiopraxis

            h.hulzebos@umcutrecht.nl

Dr. Erik H. J. Hulzebos en  
dr. Tim Takken zijn 
medisch fysio-
loog / klinisch 

inspannings- 
fysioloog binnen het Kinder- 
BewegingsCentrum (KBC) van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), UMC Utrecht. 
Beide zijn docent aan The Physiology Academy 
(www.physiology-academy.nl).Figuur 1. De Wielen van Wasserman illustreren de samenwerking van longen, hart en spieren voor het transport 

van zuurstof in het lichaam (VO2: zuurstofopname; QO2: zuurstofverbruik; VCO2: koolstofdioxide-afgifte; QCO2: 
koolstofdioxideproductie; Mito: mitochondrion).
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High Power Laser onbetaalbaar?
- Bij HPLT al vanaf € 4995,-
- Bewezen effectief
-  Marktleider in Nederland met  
+/- 100 geplaatste lasers

- Snelste Return On Investment
- Financiering mogelijk
- Bel voor een demonstratie

         www.hplt.nl • info@hplt.nl            06-24573099

Ook voor starters!

Fight the Pain.™
Mousetrapper is een ergonomische muis die KANS (klachten aan 
de armen, nek en/of schouders) voorkomt. Deze klachten treden op 
als u vaak met een normale muis werkt. De Mousetrapper ligt 
recht voor het toetsenbord en bevordert een ergonomisch 
gezonde werkhouding. Uw armen blijven dicht bij uw 
lichaam en uw handen blijven dicht bij het toetsenbord; 
met Mousetrapper houdt u uw armen stil. Het is 
wetenschappelijk bewezen dat op deze manier klachten 
voorkomen én verlicht kunnen worden. De zachte 
polssteunen geven een perfecte ondersteuning waardoor 
spanning in nek, schouders, armen en polsen direct afneemt.

Vraag uw gratis Mousetrapper aan op 
www.mousetrapper.com o.v.v. FYSIOPRAXIS.

www.mousetrapper.com

PROBEER MOUSETRAPPER GRATIS 14 DAGEN UIT
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40  Calamiteit prikletsel door dry needling
42  Verzekeringen; vakinhoudelijke ontwikkeling

Alle fysiotherapeuten verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. 
En dat doen we! Deze keer: Els Boosman. 

Tekst: Annet Reusink

Twintig jaar geleden begon Els Boosman 
(42) als fysiotherapeut in een verpleeg-
huis. Tegenwoordig is ze maatschapslid 
in het Centrum voor Fysiotherapie en 
Fysiotraining in Amsterdam. Met Els kij-
ken we terug én vooruit. “We moeten de 
nieuwe ontwikkelingen in ons vak omar-
men.”

Vroeger en nu
“Als iemand vroeger een nieuwe heup 
kreeg, gebeurde er tot de operatie niets. 
Na de ingreep lag de patiënt wekenlang 
in bed. Zo raakte de patiënt veel spier-
massa kwijt. De revalidatie was dus lang-
durig en arbeidsintensief. Nu beginnen we 
weken voor de operatie al met trainen en 
starten meteen erna met oefenen. Fysio-
therapeuten hebben een heel andere rol 
gekregen.”

Mijn patiënt 
“In mijn omgang met patiënten is er ook 
veel veranderd. Vroeger wist je als behan-
delaar wat goed was voor je patiënt en 
vertelde hem of haar wat hij of zij moest 
doen. Tegenwoordig is de relatie veel ge-
lijkwaardiger. Mensen zijn beter geïnfor-
meerd en mondiger – er is meer interac-
tie. Heel leuk, vind ik. Samen met mijn 
patiënt onderzoek ik de mogelijkheden. 
Samen nemen we een weloverwogen 
beslissing over een behandeling.”

Plezier in het vak 
“Bij binnenkomst gaan mijn patiënten er 
vaak van uit dat ze van alles niet meer 
kunnen. ‘Volgende week word ik geope-
reerd. Daarna kan ik voorlopig niet meer 
naar de sportschool.’ Of: ‘Ik heb een aan-
geboren afwijking en mis een vinger. 
Tennissen zit er voor mij dus niet in.’ Maar 
vaak is er veel meer mogelijk dan mensen 
denken. Wat mij nooit gaat vervelen, is 
om samen met hen die mogelijkheden te 
ontdekken. Datzelfde zie ik bij leefstijl-
interventies: patiënten bereiken vaak 
meer dan ze zelf ooit hadden gedacht. 
Binnenkort gaan we in onze praktijk 
SLIMMER aanbieden: een voedings- en 
beweegprogramma voor mensen met 
fors overgewicht. Doel is om ongezonde 
leefpatronen te doorbreken. Daarbij is 
samenwerking met andere disciplines 
van cruciaal belang; ongezonde leefge-
woonten zoals ongezond eten en weinig 
bewegen gaan vaak hand in hand. Bij 
SLIMMER werken fysiotherapeuten 
samen met diëtisten, artsen, POH’ers, 
bewegingsagogen, welzijnscoaches en 
het sportbuurtwerk.”

Boodschap aan je collega’s
“Geloof in ons mooie vak! Durf nieuwe 
ontwikkelingen te omarmen! Oké, er is 
nog veel onduidelijk en met vergoedingen 
is nog lang niet alles goed geregeld. Maar 
laat je hierdoor niet weerhouden om je 
nieuwe rol te pakken. Die moeten we ons 
niet laten afnemen!”

Els Boosman [l.]

In Amsterdam werkt het KNGF met veel disciplines samen om de Gecombineerde 
Leefstijl Interventie (GLI), waaronder SLIMMER, te implementeren: met huisart-
sen, regionale ondersteuningsstructuur (ELAA), Zilveren Kruis, de gemeente, GGD 
en de aanbieders. Met elkaar vormen ze de Taskforce GLI Amsterdam. Individuele 
KNGF-leden kunnen terecht bij ledenadviseurs van het KNGF als zij vragen heb-
ben over de implementatie van de GLI in hun eigen regio. Ook op de site van het 
KNGF is veel informatie te vinden voor als je aan de slag wilt met de GLI.
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Voorbeeld van een calamiteit

Prikletsel door dry needling
Tijdens de behandeling met dry needling heeft in een fysiotherapiepraktijk een calamiteit 
plaatsgevonden. Deze calamiteit is gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
conform de wettelijke verplichting. Op verzoek van de IGJ heeft de fysiotherapeut de casus 
aangeboden aan FysioPraxis. Het is niet de eerste keer dat een dergelijke calamiteit voorkomt. 
Des te meer reden om hierover te publiceren. 

Tekst: Betty Kroes, KNGF 
(m.m.v. de betrokken fysiotherapeut)

De casus
De calamiteit vond plaats tijdens de 
vijfde behandeling van een patiënte met 
pijnklachten in de rechterarm en in de 
bovenrug- en schoudergordelmuscula-
tuur aan de rechterzijde. Vanaf de derde 
behandeling werd dry needling toegepast 
voor myogene klachten in de paraverte-
brale musculatuur van de hoge thoracale 

wervelkolom (TWK). Dry needling op 
beide zijden van de thoracale regio werd 
toegepast vanwege onvoldoende blijvend 
e� ect van de lokale behandeling in de 
rechteronderarm en het voortduren van 
myogene klachten in de hoge TWK rechts.
De ziektegeschiedenis van patiënte be-
vatte geen contra-indicatie voor de behan-
deling met dry needling of eventuele 
bijzonderheden. Patiënte verkeerde op 
het moment van de behandeling in goede 
gezondheid behoudens de genoemde 
pijnklachten in bovenrug en arm. 

Patiënte kreeg na de behandeling pijn 
en benauwdheidsklachten. Vanwege het 
vermoeden dat er door het aanprikken 
van het longblad een pneumothorax was 
ontstaan, is patiënte door de huisarts 
naar de SEH doorgestuurd, waar een 
partiële pneumothorax is geconstateerd. 
Ziekenhuisopname was niet nodig.
Bij aanvang van de dry needling-behan-
deling is patiënte geïnformeerd over de 
werking, reden van toepassing, aard van 
(neven)e� ecten en e� ectiviteit. Over 
het risico op een pneumothorax werd 
patiënte niet geïnformeerd.

De behandeling
De dry needling-behandeling is volgens 
de in het kader beschreven techniek toe-
gepast. Er waren bij de calamiteit geen 
farmaceutische producten betrokken. 
De gebruikte naalden waren van het merk 
Agupunt en voldeden aan de hygiënische 
voorwaarden en bewaartermijnen. 

Uitvoering techniek
De verleende zorg is (met onder meer 
mobilisaties, fricties en oefeningen) 
adequaat en doelmatig geweest tot aan 
het moment in de vijfde behandelsessie. 
De intentie was om te prikken totdat de 
naald op de lamina van de betre� ende 
wervel zou aankomen, om zo de diepst 
gelegen triggerpoints te behandelen. De 
naald is naast de processus spinosus in 
de huid geplaatst en vervolgens in ven-
trale en mediale/caudale richting inge-
bracht. Bij het aanprikken van de diepere 
spierlagen van de m. erector trunci is de 
naald langs het corpus van de wervel en, 
tussen 2 processi transversi door, in het 
daaronder gelegen pleurablad gekomen.

Techniek
Handelwijze bij de paravertebrale dry needling-interventie
De needlingzone bij de paravertebrale needling techniek is ruimte die gevormd 
wordt tussen twee verticale lijnen. Lijn 1 is een verticale lijn die gemaakt wordt 
op de laterale rand van de processus spinosus. Lijn 2 is een verticale lijn parallel 
aan de eerste lijn. De afstand tussen deze twee verticale lijnen is maximaal 1,5 
duimbreedte van de patiënt (dus niet de duimbreedte van de therapeut) in de 
cervicale en cervicothoracale regio. In de thoracolumbale regio is dit één duim-
breedte van de patiënt. Dit is de veilige needlingszone in de paravertebrale regio. 
De plaatsing van de naald is maximaal op lijn 2 (meer mediaal is toegestaan, 
meer lateraal is niet toegestaan, omdat dat uit de veilige zone gaat). De voorge-
schreven naaldrichting is een combinatierichting van ventraal, mediaal en cau-
daal (ventro-medio-caudaal), zodat de naald op de lamina uitkomt. Door deze 
ventro-medio-caudale richting wordt de naald naar het ossale gedeelte toe 
gewerkt. Indien een te kleine afstand vanaf de eerste lijn wordt aangehouden, 
zal de naald de laterale zijde van de processus spinosus raken.

Aanscherping van de uitvoering
In verband met het aanscherpen van de veiligheid bij het prikken is in het voor-
schrift ten aanzien van de technische uitvoering opgenomen, dat het nu ver-
plicht is om in de fysiotherapiepraktijk deze twee lijnen bij elke paravertebrale 
interventie met een huidpotlood daadwerkelijk af te tekenen, alvorens deze 
techniek uitgevoerd mag worden.

achter het nieuws
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De behandelaar
De fysiotherapeut heeft de dry needling-
cursus afgerond en succesvol afgesloten 
met een examen. Hij heeft regelmatig bij 
patiënten met dry needling in dit behan-
delgebied gewerkt bij soortgelijke klach-
ten, zodat er sprake was van voldoende 
geoefendheid op dit gebied. Hij is be-
kwaam en dus bevoegd voor het behan-
delen met dry needling in het gebied van 
de wervelkolom. Tot de calamiteit zijn er 
geen complicaties of letsels bij andere 
patiënten geweest.
De fysiotherapeut heeft collegiaal over-
leg gevoerd over de calamiteit, alsmede 
met de docent van de dry needling-oplei-
ding. Uit de evaluatie van het handelen 
kan geconcludeerd worden dat de cala-
miteit heeft kunnen gebeuren doordat er 
bij de aangehouden prikrichting en plaat-
sing van de naald een prikletsel is ver-
oorzaakt, ondanks dat de naald, naar de 
overtuiging van de behandelaar, volgens 
de voorgeschreven techniek is geplaatst 
en ingebracht. Een nadere aanscherping 
van de prikrichting (caudale component) 
en het extra controleren van de juiste 
afstand tot de procesus spinosus (zie ook 
kader ‘Techniek’) alvorens tot het prikken 
over te gaan, is voor de betrokken fysio-
therapeut een noodzakelijke toevoeging 
aan de handeling en kan worden be-
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schouwd als een belangrijk verbeterpunt. 
Verder was het ook evident dat de behan-
deling moet beginnen met informeren, 
ook over de mogelijke risico’s en eventue-
le complicaties.

Wat is een calamiteit?
In de zorg wordt onderscheid gemaakt tussen een incident, complicatie en 
calamiteit. 

• Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of vol-
gend op het handelen van een zorgverlener, die voor de gezondheid van de 
cliënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het (be)handelen noodzakelijk is, 
ofwel waarbij sprake is van onherstelbare schade. Er is wel gehandeld volgens 
de richtlijn/protocol etc., maar desondanks is er een onbedoeld of ongewenst 
gevolg ontstaan. Bij een complicatie is de kwaliteit van de zorg goed.

• Een incident is in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) 
omschreven als een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking 
heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou 
kunnen leiden tot schade bij de cliënt. Bij een incident is de kwaliteit van zorg 
niet goed. 

• Een calamiteit is een incident met een ernstig schadelijk gevolg of overlijden. 
Een calamiteit is in de Wkkgz omschreven als een niet-beoogde of onverwachte 
gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood 
van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. 
Een calamiteit moet worden gemeld bij de IGJ.

achter het nieuws

MEER WETEN
Zie de brochure van 
de IGJ
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KNGF service

NPi-service
Hoe blijf je op de hoogte van alle ontwik-
kelingen in je vakgebied? En hoe vertaal 
je deze informatie naar de praktijk? Bij 
het KNGF kunnen leden met een KNGF 
Compleet pakket gratis gebruikmaken 
van de NPi-service. Daarmee bespaar je 
360 euro per jaar. Met een Compleet pak-
ket heb je toegang tot:
•  240 handzame Nederlandstalige samen-

vattingen van recente artikelen uit rele-
vante vakliteratuur (referaten)

•  per referaat een vertaalslag naar de 
praktijk door thema-experts

•  10 webcasts door een thema-expert
•  10 procent korting op cursussen bij NPi

1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Stel, je maakt per ongeluk een fout bij de 
behandeling van een patiënt en die loopt 
hierdoor letsel op. In dat geval vergoedt 
een beroepsaansprakelijkheidsverzeke-
ring de eventuele schade. Hiermee ben 
je verzekerd voor zaak-, letsel- en vermo-
gensschade. De premie is afhankelijk van 
de grootte van je praktijk. Ook waarne-
mers in je praktijk kunnen belang hebben 
bij een dergelijke verzekering. Ga je een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
afsluiten? Let dan vooral op de dekking 
(waaronder nevenactiviteiten) en het 
inloop- en uitlooprisico. VvAA geeft 
KNGF-leden met een KNGF Compleet 
pakket 33 procent korting op de premie. 
Een VvAA-lidmaatschap is niet vereist. 
Praktijkhouders kunnen ook personeel 
meeverzekeren.

VERZEKEREN
2. Rechtsbijstandsverzekering 
Als praktijkhouder kun je een 
confl ict krijgen met een 
leverancier, een patiënt of 
een medewerker. Je kunt 
hierbij denken aan arbeidsgeschillen, 
onderlinge geschillen binnen een maat-
schap of een geschil waar tucht- en 
strafrecht aan te pas komt. In zulke 
gevallen vergoedt een rechtsbijstands-
verzekering de kosten voor juridische 
hulp. De dekking verschilt per verzeke-
ring. VvAA geeft KNGF-leden met een 
KGNF Compleet pakket 10 procent kor-
ting op het reguliere tarief. VvAA lid-
maatschap is niet vereist. 

3. Arbeidsongeschiktheid zelfstandig fysiotherapeut
Ook in de fysiotherapie kun je arbeids-
ongeschikt raken. Als zelfstandig fysio-
therapeut zit je dan zonder inkomsten. 
Met een particuliere arbeidsongeschikt-
heidsverzekering ben je verzekerd tegen 
inkomensverlies. De kosten van zo’n ver-
zekering zijn hoog, maar je kunt ze wel 
aftrekken bij de inkomstenbelasting. Er 
zijn veel verschillende soorten arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen. Deze 
verschillen zitten ’m bijvoorbeeld in de 
eigenrisicotermijn, wachttijd, zwanger-
schapsdekking en het uitkeringscriterium. 
Bij de verzekeraars Interpolis en Movir krij-
gen KNGF-leden met een KNGF Compleet 
pakket een korting van 10 procent op het 
reguliere tarief. Hiermee bespaar je zo’n 
300 euro per jaar.

VAKINHOUDELIJKE ONTWIKKELING
Hoe werkt het? 
Als je bij de NPi een account aanmaakt, 
vindt er een automatische controle van 
je KNGF Compleet-lidmaatschap plaats. 
Is je account aangemaakt, dan heb je 
volledige toegang tot alle beschikbare 
referaten, webcasts en toetsen.
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U kent Chemodol, de 
hypo-allergene afwasbare 
massage-olie. Maar Chemodis 
heeft meer massage-oliën. 
Zoals Chemotherm, een 
massage-emulsie met milde 
en verantwoorde warmtewer-
king. Het zuiver plantaardige 
Olivine, zonder conserveer-
middelen en emulgatoren. 
Chemovine, speciaal voor de 
sterk behaarde huid.

En, speciaal voor de overge-
voelige huid, Chemoderm met 
natuurlijke werksto� en en 
de ongeparfumeerde Baselin 
Emulsion met biologische 
eigenschappen. Uw leveran-
ciers kunnen u er alles over 
vertellen. 
Of bel voor meer informatie: 
0800-chemodis 
(0800-24 36 63 47). 
www.chemodis.nl

Chemodis B.V.  | Para-medische Farmacie | Postbus 9160 | NL-1800 GD Alkmaar | Tel. +31 (0)72 - 520 50 83 |Fax +31 (0)72 - 512 82 14

Dat ligt voor de hand

Over de rug 
van Chemodol    
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Congress organized by 
The Dutch Society for NeuroRehabilitation (DSNR) with 
participation of the Belgian Society for NeuroRehabilitation 
(BSNR), the German Society for NeuroRehabilitation (DGNKN) 
and the Association of Chartered Physiotherapists in Neurology (ACPIN)

From Science to Evidence-based Practice
22-23-24 May 2019 | The Netherlands

Third congress on 
NeuroRehabilitation
and Neural Repair

www.neurorehabrepair.eu

Meet our speakers

Keynote lectures by

Prof. Daniel Corcos

Prof. Alexander Dromerick

Prof. Gillian Mead

Prof. Nick Ward

Invited lectures by

Dr. Ulrik Dalgas

Dr. Christian Dohle

Prof. Friedhelm Hummel

Dr. Anna Kuppuswamy

Prof. Jules Dewald

Prof. Joachim Liepert

Prof. Thomas Nyffeler

Prof. Frederike van Wijck

participation of the Belgian Society for NeuroRehabilitation 
(BSNR), the German Society for NeuroRehabilitation (DGNKN) 
participation of the Belgian Society for NeuroRehabilitation participation of the Belgian Society for NeuroRehabilitation 

Register now:
Early bird fees are still available till the 14th of April 2019

Deutsche Gesellschaft 
für Neurotraumatologie 
und klinische Neuro-
rehabilitation e.V. DGNKN
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