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Lage rug pijn 

Lage rugpijn is een van de belangrijkste oorzaken van functiebeperking en 

arbeidsongeschiktheid wereldwijd en heeft op grote schaal sociaal-economische 

gevolgen. De totale kosten van lage rugklachten waren 3,5 miljard euro in 2007 in 

Nederland (0,6% van het BNP).

In Nederland heeft ongeveer 20% van de volwassenen lage rugpijn op een gegeven 

moment. Meer dan de helft van deze patiënten bezoekt een zorgverlener. In de meeste 

gevallen betreft dit een zorgverlener die werkt in de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals 

een huisarts, fysiotherapeut of chiropractor. 

Dit proefschrift heeft zich gefocust op twee belangrijke aspecten van chiropractie bij 

patiënten met chronische lage rugpijn, namelijk de rol van beeldvormde diagnostiek 

en effecten van de spinale manipulatieve therapie (hierna te noemen: SMT).

Beeldvormende diagnostiek

Internationale en nationale richtlijnen adviseren alleen beeldvormende diagnostiek 

bij lage rugklachten aan te vragen als er sprake is van een verdenking van ernstige 

ziektes zoals tumoren en fracturen, omdat het missen hiervan grote gevolgen voor de 

patiënt kan hebben. In alle andere gevallen wordt het aanvragen van röntgenfoto’s en 

MRI-scans afgeraden, ongeacht de duur van de klachten. Beeldvormende diagnostiek 

leidt niet alleen tot een stijging van de directe kosten, maar kan in veel gevallen 

ook leiden tot vals-positieve bevindingen. Dit zijn bevindingen die niet de lage 

rugklachten verklaren, maar wel leiden tot meer gebruik van de gezondheidszorg en 

zelfs tot onnodige rugoperaties.

In tegenstelling tot de aanbevelingen van de richtlijnen zien we een toename van het 

gebruik van beeldvormende diagnostiek in de (para)medische praktijk. Het gebruik 

van de MRI-scans is met name toegenomen doordat er meer MRI-scanners zijn, maar 

ook omdat op een MRI-scan meer anatomische details te onderscheiden zijn. MRI-

scans worden in de klinisch praktijk ook gebruikt om de patiënt en zorgverlener 

gerust te stellen. 

Omdat beeldvormende diagnostiek veel gebruikt wordt, hebben we onderzoek gedaan 

naar verschillende aspecten hiervan in de (chiropractische) praktijk. 
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Hoe goed kunnen chiropractoren, chiropractische radiologen en medische radiologen 

beeldvormende diagnostiek van de lumbale wervelkolom beoordelen? Kunnen we dit 

met een nieuwe aanpak (namelijk collectieve intelligentie) verbeteren?

Voor een nuttig/goed gebruik van beeldvormende diagnostiek in de klinische 

praktijk zijn een goede betrouwbaarheid en validiteit noodzakelijke voorwaarden. 

Betrouwbaarheid geeft aan in hoeverre een meting vrij is van toevallige meetfouten. 

Validiteit van een test is de mate van ‘geldigheid’ of de mate waarin een test meet 

wat deze zou moeten meten (bijvoorbeeld, indien een thermometer waarmee 

lichaamstemperatuur gemeten wordt, consequent twee graden minder aan geeft 

dan de werkelijke lichaamstemperatuur, dan is deze thermometer wel betrouwbaar 

maar niet valide). In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van een onderzoek naar 

de betrouwbaarheid en validiteit van de beoordeling van specifieke radiologische 

afwijkingen zoals tumoren, fracturen en hernia’s op MRI-scans van de lumbale 

wervelkolom door chiropractoren, chiropractische radiologen en medische radiologen. 

Een set van 300 geblindeerde MRI-scans werd beoordeeld door de 3 hiervoor genoemde 

beroepsgroepen (6 beoordelaars per beroepsgroep), zonder dat ze de beschikking 

hadden over enige informatie over de patiënt. Elke beoordelaar heeft 100 scans in de 

eerste ronde beoordeeld en 50 van dezelfde 100 scans in de tweede ronde 3 maanden 

later. Iedere beoordelaar noteerde of er specifieke afwijkingen werden gezien. Omdat 

deze afwijkingen in de praktijk niet vaak voorkomen was in de set van 300 MRI-scans 

zo samengesteld dat het aantal afwijkingen hoog genoeg was.

Er werd per beroepsgroep geanalyseerd hoe de overeenstemming was. Dit werd 

uitgedrukt in percentage overeenstemming en een Kappa. Kappa’s minder dan 

0,20 wijzen op een slechte mate van overeenstemming, tussen 0,20 en 0,40 op een 

geringe, tussen 0,40 en 0,60 op een redelijke, tussen 0,60 en 0,80 op een goede en 

waarden meer dan 0,80 op een bijna perfecte mate van overeenstemming. De meeste 

kappa’s varieerden tussen 0,3 en 0,6, dat betekent een gering tot redelijke mate van 

overeenkomst. 

De sensitiviteit en specificiteit geven de validiteit weer. De sensitiviteit geef de 

verhouding aan van juist beoordeelde MRI-scans met een afwijking ten opzichte van 

alle MRI-scans met een afwijking. De specificiteit geef de verhouding tussen juist 

beoordeelde ‘normale’ MRI-scans ten opzichte van alle ‘normale’ MRI-scans. De 

meeste resultaten van sensitiviteit lagen tussen 70-80%. Dit wil zeggen dat 70-80% 

van de MRI-scans met een specifieke afwijking als afwijkend werden beoordeeld. 

Voor de specificiteit gold dat 60-70 % van de ‘normale’ MRI-scans als ‘normaal’ werd 

beoordeeld. Dit komt overeen met een redelijke validiteit. We hebben geen grote 
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(significante) verschillen in betrouwbaarheid en nauwkeurigheid gevonden tussen de 

verschillende beroepsgroepen.

Concluderend hebben we slechts een redelijke betrouwbaarheid en validiteit gevonden 

bij het beoordelen van lumbale wervelkolom MRI-scans door chiropractoren, 

chiropractische radiologen en medisch radiologen. Daarom ondersteunt dit onderzoek 

de aanbevelingen van de richtlijnen om terughoudend te zijn met beeldvormende 

diagnostiek bij de behandeling van patiënten met lage rugpijn. 

Andere onderzoeken naar het beoordelen van beeldvormende diagnostiek bij andere 

beroepsgroepen rapporteren gemengde resultaten, die variëren van een geringe tot 

een goede validiteit en betrouwbaarheid.

Alles in ogenschouw genomen suggereert dit, dat ondanks dat er nog steeds veel 

röntgenfoto’s en MRI-scans worden gemaakt, het beoordelen niet geheel betrouwbaar 

en valide is. Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit 

van deze beoordelingen te verbeteren. In hoofdstuk 3 rapporteren we de resultaten van 

zo’n aanpak, namelijk collectieve intelligentie. Collectieve intelligentie is gebaseerd 

op het principe dat meerdere mensen samen beter taken kunnen oplossen dan iemand 

alleen.

In dit onderzoek gebruiken we de data van het onderzoek uit hoofdstuk 2 en data van een 

eerder onderzoek naar het beoordelen van röntgenfoto’s van de lumbale wervelkolom. 

We hebben de onafhankelijke diagnoses van alle beoordelaars gecombineerd. We 

hebben de beslissingen van de meerderheid van de groep vergeleken met de resultaten 

van de afzonderlijke individuele beoordelaars.

Onze resultaten lieten zien dat met een toenemende aantal beoordelaars in een groep 

de kwaliteit van de beoordelingen toenam. Onze groepen ‘beoordelaars’ presteerden 

consequent beter dan een individuele beoordelaar. Samenvattend kunnen we zeggen 

dat het verstandig lijkt om in de dagelijkse praktijk samen te werken bij het beoordelen 

van röntgenfoto’s en MRI-scans van de lumbale wervelkolom. 

Wat is er bekend over beeldvormende diagnostiek in de chiropractische praktijk? 

Houden chiropractoren zich aan de richtlijnen voor het gebruik van beeldvormende 

diagnostiek?

Het nut van beeldvormende technieken bij rugklachten staat ter discussie. Daarom zijn 

er richtlijnen ontwikkeld. Deze adviseren wanneer beeldvormend onderzoek zinvol 
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is. Helaas heeft dit niet tot een vermindering van het gebruik van beeldvormende 

diagnostiek geleid in de zorg in het algemeen. Het is mogelijk dat ook chiropractoren 

onnodig of ongepast beeldvormend diagnostisch onderzoek aanvragen of gebruiken. 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven van een beschrijvend onderzoek 

naar beeldvormende diagnostiek in de chiropractische praktijk in Nederland en 

België. Dit onderzoek beschrijft niet alleen het gebruik van röntgenfoto’s en MRI-

scans, maar ook de opinies die chiropractoren hierover hebben, de indicaties voor het 

gebruik van beeldvormende diagnostiek, en ook of chiropractoren zich houden aan de 

richtlijnen. Ook hebben we geëvalueerd of er bepaalde kenmerken van chiropractoren 

geassocieerd zijn met het gebruik van beeldvormende diagnostiek en het naleven van 

die richtlijnen.

Alle geregistreerde Nederlandse en Belgische chiropractoren waren uitgenodigd 

om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevatte 6 verschillende 

vignetten (beschrijvingen) van patiënten met acute of chronische lage rugpijn. Aan 

de hand van die vignetten werd onderzocht of er volgens de richtlijnen was gewerkt. 

Van de 340 uitgenodigde chiropractoren hebben 203 (60%) meegewerkt; dat is een 

vergelijkbaar percentage als in andere onderzoeken. 

Het merendeel van de chiropractoren geeft aan dat ze röntgenfoto’s en MRI-scans 

als een belangrijk deel van hun praktijkvoering zien (83%) en dat ze graag direct 

verwijsrecht hiervoor zouden willen hebben (91%). Bij 41% van de nieuwe patiënten, 

die een chiropractor bezoeken, waren al röntgenfoto’s en of MRI-scans beschikbaar.

De meeste indicaties die chiropractoren gebruiken om beeldvormende diagnostiek 

aan te vragen zijn in lijn met de richtlijnen zoals het uitsluiten van contra-indicaties, 

bijvoorbeeld fracturen of tumoren. Zestig procent van alle chiropractoren houdt zich 

aan de richtlijnen hiervoor. 

Chiropractoren die in Nederland werken en chiropractoren die recenter zijn 

afgestudeerd, waren beter in het naleven van de richtlijnen.

Concluderend: Ondanks dat de richtlijnen het gebruik van deze diagnostiek 

ontmoedigen, vinden de meeste chiropractoren beeldvormende diagnostiek nog 

belangrijk en een aanzienlijk percentage gebruikt het als onderdeel van de behandeling 

van patiënten met lage rug pijn. Extra inspanningen zijn nodig om de naleving van de 

richtlijnen te verbeteren.
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De effecten van SMT

Wat is de effectiviteit van SMT voor chronische lage rugpijn? Kunnen we subgroepen 

van patiënten identificeren die meer of minder baat hebben bij SMT?

SMT wordt vaak toegepast bij de behandeling van lage rugklachten en is vaak 

onderzocht in gerandomiseerde klinische onderzoeken. Er zijn inmiddels 27 studies 

naar het effect van SMT bij acute lage rugpijn en 47 naar chronische lage rugpijn 

Deze onderzoeken varieerden in kwaliteit en grootte van de steekproef. Om een goede 

uitspraak te doen over de effectiviteit van SMT voor chronische lage rugpijn, wordt 

de gepubliceerde informatie van al deze onderzoeken samengevat in een systematisch 

literatuuronderzoek.

In het verleden is er een aantal systematische literatuuronderzoeken op dit 

gebied gepubliceerd. Deze systematische samenvattingen vormen de basis voor 

aanbevelingen in praktijkrichtlijnen voor de clinici. Hoewel uit deze onderzoeken 

blijkt dat SMT een effectieve behandelmethode voor het verlichten van pijn en 

verbeteren van functioneren is (pijn en functioneren zijn voor patiënten met lage 

rugpijn erg belangrijk), zijn de aanbevelingen in de internationale richtlijnen niet 

consistent. Daarom hebben we besloten om de Cochrane-samenvatting gepubliceerd 

in 2011 over de effectiviteit van SMT bij patiënten met chronische aspecifieke lage 

rugpijn te updaten.

Hoofdstuk 5 beschrijft deze samenvatting. We hebben 21 nieuwe onderzoeken 

gevonden en in totaal zijn de resultaten van 47 onderzoeken samengevat. Uit dit 

onderzoek blijkt dat er bewijs is dat SMT resulteert in dezelfde effecten voor het 

verminderen van pijn en verbeteren van functioneren in vergelijking met andere 

aanbevolen therapieën zoals oefentherapie. Echter de bewijslast wordt gezien als van 

een redelijk kwaliteit, dat houdt in dat we een redelijk vertrouwen hebben in het 

gunstige effect van SMT.

Samenvattend kunnen we concluderen dat SMT een goede behandeloptie voor 

chronische lage rugpijn is naast de vaak voorgeschreven behandelingen zoals 

oefentherapie. Zoals bij iedere behandeling, moeten zorgverleners hun patiënten 

informeren over de potentiële risico’s van de bijwerkingen.

In hoofdstuk 6 wordt het ontwerp van een individuele participanten data meta-

analyse (IPD) beschreven. Deze analyse is anders dan die in hoofdstuk 5 waar we de 

gepubliceerde resultaten van alle onderzoeken samenvoegden. Bij een IPD worden 
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alle gegevens van de originele onderzoeken bij de auteurs opgevraagd. Al die gegevens 

worden dan samengevoegd in één grote database. Nadeel is dat niet alle gegevens van 

alle onderzoeken meegenomen kunnen worden; van oude studies zijn gegevens soms 

niet beschikbaar of de auteurs niet meer te traceren. Het voordeel van een IPD meta-

analyse is dat je niet meer afhankelijk bent van de door hen gebruikte statistische 

technieken en hun gepubliceerde gegevens. Maar het belangrijkste voordeel van IPD 

is, dat je kunt onderzoeken of er subgroepen van patiënten zijn die meer of minder 

baat hebben bij SMT. In hoofdstuk 7 worden de resultaten van deze IPD meta-analyse 

voor de effectiviteit van SMT voor chronische lage rugpijn beschreven. We hebben 

in totaal van 21 onderzoeken alle gegevens kunnen krijgen. De conclusie van dit 

onderzoek is vergelijkbaar met de conclusie van het systematisch literatuuroverzicht 

in hoofdstuk 5, namelijk dat er bewijs is dat SMT resulteert in dezelfde effecten voor 

het verminderen van pijn en verbeteren van functioneren in vergelijking met andere 

aanbevolen therapieën zoals oefentherapie.

In hoofdstuk 8 gaan we in op het belangrijkste voordeel van IPD, namelijk het 

onderzoeken van subgroepen van patiënten. Uit de praktijk weten we dat SMT 

effectief is bij sommige, maar niet alle, patiënten met chronische lage rugpijn. 

Het zou in de praktijk zeer welkom zijn als patiënten bij wie SMT effectief is van 

tevoren geïdentificeerd kunnen worden. Tot nu toe werd er in veel onderzoeken geen 

onderscheid gemaakt tussen patiënten met specfieke kenmerken (zoals verschillen 

in leeftijd, geslacht, BMI, sportgedrag en onderliggende aandoeningen). Terwijl het 

mogelijk is dat deze verschillende kenmerken het effect van SMT kunnen beïnvloeden. 

De conclusie van onze studies is dat er geen bewijs is gevonden dat specifieke 

kenmerken van patiënten helpen bij het identificeren van patiënten die meer baat 

bij SMT zouden kunnen hebben ten opzichte van andere behandelingen. Ook hier 

wordt de bewijslast gezien als van redelijk kwaliteit, dat houdt in dat we een redelijk 

vertrouwen hebben in de resultaten.

Het sterkste punt van dit onderzoek is dat we data van meer dan 4000 patiënten uit 

21 verschillende onderzoeken, in één grote database hebben samengevoegd. Dit zijn 

veel patiënten. 

Een belangrijke beperking was dat er een grote variatie was in gemeten kenmerken en 

de manier waarop ze gemeten waren. Veel onderzoekers kijken naar dezelfde aspecten, 

maar doen dat bijna allemaal op een andere manier. Als bijvoorbeeld onderzocht 

werd of patiënten sporten of bewegen, werd dat op verschillende manieren gedaan. 

De eerste onderzoeker vroeg alleen maar: 'Sport u, ja of nee?' De tweede vroeg: 
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'Welke sport beoefent u?' De derde vroeg: 'Hoe vaak per week beweegt u?' Anderen 

informeerden ook nog hoe lang er al gesport werd, met welke intensiteit of op welk 

niveau. Maar er waren ook onderzoekers die helemaal niet informeerden naar het 

sport- en beweeggedrag van de patiënt. Ook in de manier waarop naar de rugklachten 

werd geïnformeerd waren grote verschillen aanwezig.

Als toekomstige studies dezelfde kenmerken onderzoeken en die op dezelfde manier 

meten, dan helpt dat toekomstige IPD meta-analyses.

Discussie

Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift is de discussie (hoofdstuk 9). 

Hierin worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd en besproken. Het 

hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de betekenis van de resultaten voor het 

werk in de praktijk, en biedt aanbevelingen voor verder onderzoek.

Diagnose 

Samenvattend: Chiropractoren en radiologen kunnen MRI-scans van de lage rug 

redelijk beoordelen maar de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid kan verbeterd 

worden door meer samen te werken.

Ondanks dat de richtlijnen het gebruik van beeldvormende diagnostiek ontmoedigen, 

vinden de meeste chiropractoren dit toch belangrijk. Een aanzienlijk deel van de 

chiropractoren maakt gebruik van beeldvormende diagnostiek in de praktijk. Het is 

belangrijk om de naleving van de richtlijnen te verbeteren. 

Bij de interpretatie van de resultaten moet rekening worden gehouden met: 1) onze 

‘gouden standaard’ was de mening van een panel van experts; 2) het onderzoek wijkt 

af van de klinische praktijk, omdat er procentueel meer afwijkingen in de dataset 

waren, er geen klinische informatie bij de MRI-scans geleverd werd en alle scans uit 

één ziekenhuis kwamen; 3) vignetten zijn gebruikt om de naleving van de richtlijnen te 

meten en 4) het gebruik van de beeldvormende diagnostiek is door de chiropractoren 

zelf gerapporteerd. 

Behandeling

Concluderend: SMT is een goede behandeloptie bij chronische lage rugpijn. Er zijn 

geen duidelijke kenmerken van patiënten die ons kunnen helpen bij het selecteren 

CHAPTER 11

330

11



544842-L-bw-deZoete544842-L-bw-deZoete544842-L-bw-deZoete544842-L-bw-deZoete
Processed on: 22-10-2020Processed on: 22-10-2020Processed on: 22-10-2020Processed on: 22-10-2020 PDF page: 329PDF page: 329PDF page: 329PDF page: 329

van patiënten die baat hebben bij SMT.

Bij de interpretatie van de resultaten moet rekening worden gehouden met: 1) grote 

verschillen in de methodologische kwaliteit van de geïncludeerde onderzoeken, 2) 

het gegeven dat de uitkomsten en kenmerken van de patiënten en de behandelingen 

per onderzoek verschilden en 3) het feit dat bij de IPD data van 50% van de studies 

hadden verkregen.
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