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SAMENVATTING

Lage rugpijn, en het lumbosacraal radiculair syndroom in het 

bijzonder, zijn veel voorkomende aandoeningen die een negatieve 

invloed hebben op zowel de gezondheid als de kwaliteit van het 

leven van een patiënt. Daarnaast zijn beiden ook geassocieerd 
met hoge maatschappelijke en gezondheidszorgkosten. Dit 

proefschrift beoogt daarom bij te dragen aan de ontwikkeling 

van een solide wetenschappelijke onderbouwing van de relatie 

tussen lage rugpijn, behandeluitkomsten en kosten (Hoofdstuk 
2 en 3), de effectiviteit en kosteneffectiviteit van behandelingen 

van het lumbosacraal radiculair syndroom (Hoofdstuk 4, 5 en 
6), en een verbetering van de gebruikte wetenschappelijke 

methoden in het onderzoek naar lage rugpijn (Hoofdstuk 7 en 8).

Om deze doelen te bereiken, is dit proefschrift onderverdeeld in 
drie thema’s:
Thema A: Relatie tussen lage rugpijn, behandeluitkomsten en  
    kosten
Thema B:  Effectiviteit en kosteneffectiviteit van behandelingen  
    van het lumbosacraal radiculair syndroom

Thema C:  Methodologische studies
Hieronder worden de resultaten van dit proefschrift per thema 

apart samengevat.

Thema A: Relatie tussen lage rugpijn, behandeluitkomsten en 
kosten.

Onderzoeksvragen:
1.  Wat is het verband tussen de ernst van de pijn en het 

 functionerenvan de patiënt en zijn of haar  
 gezondheidsgerelateerdekwaliteit van leven en kosten?  
 (Hoofdstuk 2)
2. Welke factoren voorspellen het hebben van hoge  
 maatschappelijke kosten bij patiënten met chronische lage  
 rugpijn? (Hoofdstuk 3)

Hoofdstuk 2 onderzocht de longitudinale relatie tussen de 

ernst van de pijn/ functioneren en gezondheidsgerelateerde 
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kwaliteit van leven en kosten bij patiënten met chronische lage 
rugpijn. In totaal werden 6.316 chronische lage rugpijnpatiënten 
die deel uitmaakten van de observationele studie van de MINT-
studie meegenomen in de analyses. De MINT-studie bestond 
in totaal uit 4 gerandomiseerde gecontroleerde studies en één 
observationele studie. De studie werd in Nederland uitgevoerd 

met als doel te onderzoeken of radiofrequente denervatie 

toegevoegd aan een gestandaardiseerd beweegprogramma 

effectief en kosteneffectief is in vergelijking met een 

gestandaardiseerd beweegprogramma alleen voor patiënten 
met chronische lage rugklachten. De observationele studie 

bestond uit chronische lage rugpijnpatiënten, in de leeftijd tussen 
18-70 jaar oud, verwezen naar een pijnkliniek op verdenking van 
chronische mechanische lage rugpijn en zonder verbetering van 

de symptomen na conservatieve behandeling.  Patiënten die niet 
wilden deelnemen, of niet in aanmerking kwamen voor deelname 

aan de MINT-studie werden gevraagd om deel te nemen aan de 
observationele studie. 

 Uit deze studie bleek dat ernst van de pijn en functioneren zowel 

een statistisch signiicante negatieve longitudinale associate 
hadden met gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven als een 

statistisch signiicante positieve longitudinale associatie met 
maatschappelijke- en gezondheidszorgkosten. Ter illustratie: een 

klinisch relevante toename in functioneren (gedeinieerd als een 
toename van 10 punten op de ODI-schaal van 0-100 punten) was 
geassocieerd met een afname van de gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven van 0,096 punten (op een schaal van 0-1), en 
een 3-maandelijkste stijging van zowel de maatschappelijke- 
als de gezondheidszorgkosten van respectievelijk € 170, - en € 
80, -. Op basis van deze resultaten hebben wij geconcludeerd 
dat zowel ernst van pijn als functioneren een longitudinaal 

verband heeft met gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, 

maatschappelijke kosten en gezondheidszorgkosten. Daarnaast 

viel op dat deze associatie voor alle uitkomsten het sterkst was 

voor functioneren.

Hoofdstuk 3 onderzocht welke factoren voorspellend zijn 

voor hoge maatschappelijke kosten bij chronische lage 

rugpijnpatiënten in Nederland. Opnieuw werd data gebruikt van 
6.316 chronische lage rugpijnpatiënten uit het observationele 
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cohort van de MINT-studie. Hoge maatschappelijke (ja/nee) was 
de afhankelijke variabele in deze studie en werd gedeinieerd als 
het behoren tot de top 10% van de patiënten met de hoogste 
kosten. Sensitiviteitsanalyses werden uitgevoerd waarbij hoge 

maatschappelijke kosten gedeinieerd werd als 1) behorende 
tot de top 5% en 2) behorende tot de top 20%. Data met 
betrekking tot de maatschappelijke kosten van de patiënten 
werd verzameld met behulp van driemaandelijkse retrospectieve 

kostenvragenlijsten. Predictiemodellen werden ontwikkeld met 

behulp van “backwards” logistische regressies. Functionele 
beperkingen, een slechte lichamelijke gezondheid, een lage 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, een hoge impact 

van pijnervaring, een niet-Nederlandse nationaliteit en een 

lagere pijnscore bleken in alle modellen voorspellend te zijn voor 

hoge maatschappelijke kosten, en werden daarom beschouwd 

als robuuste voorspellers van hoge maatschappelijke kosten bij 

chronische lage rugpijnpatiënten.

Thema B: Effectiviteit en kosteneffectiviteit van lumbosacraal 
radiculair syndroom

Onderzoeksvragen:
1.  Is combinatietherapie (MDT & TESI’s) effectief en  
 kosteneffectief in vergelijking met gebruikelijke zorg  

 bij patiënten die een indicatie hebben voor een lumbale  
 herniaoperatie? (Hoofdstuk 4 en 5)
2. Is oefentherapie effectief bij de behandeling van het  
 lumbosacraal radiculair syndroom? (Hoofdstuk 6)

Hoofdstuk 4 beschrijft de opzet van een gerandomiseerde 

gecontroleerde studie, de PLUS-studie. Het doel van de 

PLUS-studie was het evalueren van de effectiviteit en 

kosteneffectiviteit van een combinatietherapie bij patiënten 
die een indicatie hebben voor een lumbale herniaoperatie in 

vergelijking met gebruikelijke zorg (i.e. het niet ontvangen van 
zorg) terwijl de patiënten op de wachtlijst staan voor een lumbale 
herniaoperatie. De combinatietherapie bestaat uit mechanische 

diagnose en behandeling en transforaminale epidurale steroïde-

injecties. De studie had een follow-up duur van één jaar. Patiënten 
werden gerekruteerd uit zeven ziekenhuizen in Nederland. Het 
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beoogde aantal deelnemers was 146. Inclusiecriteria waren 
onder meer het hebben van een MRI-bevestigde lumbale 
hernia, een indicatie voor een lumbale herniaoperatie, 18 jaar 

of ouder zijn en het niet hebben ontvangen van een epidurale 

injectie op hetzelfde niveau in de afgelopen zes maanden. De 

primaire uitkomstmaat was het aantal patiënten dat uiteindelijk 
een lumbale herniaoperatie ondergaat gedurende follow-up. 

Secundaire uitkomsten waren onder meer pijnintensiteit in 

de rug en benen (NPRS), fysiek functioneren (RMDQ-23), zelf 
ervaren herstel (GPE) en gezondheidsgerelateerde kwaliteit 
van leven (EQ-5D-5L en SF-12). Voor de economische evaluatie 
werden de maatschappelijke- en gezondheidszorgkosten van de 

deelnemers in kaart gebracht. Daar werd onder andere data voor 

verzameld middels online kostenvragenlijsten bij aanvang van de 

studie, en 2, 4, 6, 9 en 12 maanden follow-up.

Hoofdstuk 5 beschrijft de voorlopige, tussentijdse, 

effectiviteits- en kosteneffectiviteitsresultaten van de PLUS-

studie. Deze voorlopige analyse werd uitgevoerd omdat de 

rekrutering van patiënten achterbleef, maar we wel een eerste 
indicatie wilden hebben met betrekking tot de effectiviteit en 

kosteneffectiviteit van de combinatietherapie in vergelijking 

met gebruikelijke zorg. Voor de voorlopige analyse werden 

gegevens van 56 patiënten gebruikt die een follow-up van 
6 maanden hadden voltooid. Zevenentwintig patiënten 
werden op basis van kans (randomisatie) toegewezen aan de 
combinatietherapiegroep (interventiegroep) en 29 ontvingen 
gebruikelijke zorg (controle groep). De resultaten lieten zien dat 
na 6 maanden, 9 van de 27 interventiegroep patiënten (33%) 
een lumbale herniaoperatie hadden ondergaan, terwijl dit in 

de controlegroep het geval was voor 24 van de 29 patiënten 
(83%). De bijbehorende “odds ratio” voor het ondergaan van 
een lumbale herniaoperatie in de interventiegroep was 0,07 
(95% BI: 0,02 tot 0,35) in vergelijking met de controlegroep. 
Er waren geen statistisch signiicante verschillen tussen 
beide groepen in de klinische effecten. Daarnaast waren de 

maatschappelijke kosten in de interventiegroep gemiddeld 

genomen € 2.878 lager dan in de controlegroep. Voor het 
ondergaan van een lumbale herniaoperatie (ja/nee) was de 
ICER 1.363 Dit betekent dat er gemiddeld genomen € 1.363 
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bespaard werd per vermeden operatie in de interventiegroep in 

vergelijking met de controlegroep. De resultaten toonden dus 

aan dat combinatietherapie voor patiënten op de wachtlijst voor 
een lumbale hernia een veelbelovende behandeling kan zijn om 

lumbale hernia operatie te voorkomen. Dit resultaat is echter 

nog onzeker, omdat de onderzoekspopulatie nog redelijk klein 

is en we de data behorende bij 12 maanden follow-up nog niet 
hebben geanalyseerd. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een systematische review naar 

de effectiviteit van oefentherapie bij lumbosacraal 

radiculair syndroom patiënten. We hebben een uitgebreide 
literatuurzoekopdracht uitgevoerd om relevante 

gerandomiseerde gecontroleerde studies te identiiceren in 
PUBMED, EMBASE, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), 
CINAHL en de Cochrane Library, welke gepubliceerd waren vanaf 
publicatie van de database tot mei 2019. Om ervoor te zorgen 
dat er geen artikelen werden gemist, hebben we daarnaast 

de referentielijsten van de geïncludeerde studies nagelopen. 

In totaal werden negen studies geïncludeerd, waarvan er 
drie oefentherapie vergeleken met andere therapieën, 
twee oefentherapie vergeleken met “geen behandeling”, 

één oefentherapie vergeleken had met een placebo en drie 

oefentherapie had onderzocht als aanvulling op andere vormen 

van therapie. Geen enkele studie vergeleek oefentherapie 
met chirurgie. De “risk of bias assessment” liet zien dat de 

geïncludeerde studies een relatief lage methodologische kwaliteit 

hadden. De primaire uitkomstmaten van de geïncludeerde 

studies waren pijn, functioneren en ervaren herstel na een 

korte, middellange en lange follow-up duur. De resultaten van de 

systematische review lieten zien dat oefentherapie in vergelijking 

met andere therapieën op korte termijn een klein effect had op 
functioneren [MD -8,4 (95% BI -15,70, -1,10); Schaal 0-100]; in 
vergelijking met “geen therapie” op korte termijn een groot 

effect had op pijnintensiteit [MD -2,07 (95% BI -3,24, -0,89), 
0-10 schaal]; en als aanvullende therapie een “medium” effect 
had op ervaren herstel op de lange termijn [RR 1,42 (95% BI 
1,11, 1,81); RD 0.23; NNT = 4]. Andere vergelijkingen lieten geen 
statistisch signiicante verschillen zien. Voor alle uitkomsten was 
er sprake van een hoge mate van onzekerheid en er was geen 
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verklaring voor de gevonden statistische heterogeniteit. Op 
basis van deze resultaten concludeerden wij dat de effectiviteit 

van oefentherapie als behandeling voor lumbosacraal radiculair 

syndroom onduidelijk is, ondanks dat deze in de praktijk 

veel gegeven wordt. Betere studies, in de vorm van grotere 

gerandomiseerde gecontroleerde studies met een lagere ”risk of 

bias” worden daarom sterk aanbevolen.

Thema C: Methodologische studies

Onderzoeksvragen:
1.  In hoeverre wordt het verband tussen ervaren herstel, gemeten  
 met de Global Perceived Effect GPE, en verandering in pijn  
 en functioneren beïnvloed door de huidige  

 gezondheidstoestand van de patiënt? (Hoofdstuk 7)
2. In hoeverre doet de gekozen statistische model ertoe in een  
 economische evaluatie die uitgevoerd wordt op basis van trial  

 data? (Hoofdstuk 8)

Hoofdstuk 7 onderzocht de constructvaliditeit van de Global 
Perceived Effect (GPE), een schaal die veel gebruikt wordt 
voor het meten van ervaren herstel bij lumbosacraal radiculair 

syndroom patiënten. Met andere woorden; meet de GPE-schaal 
daadwerkelijk veranderingen in pijn en functioneren? Om deze 
vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van data van 169 
postoperatieve lumbosacraal radiculair syndroom patiënten. De 
resultaten toonden aan dat de GPE-schaal statistisch signiicant 
geassocieerd was met veranderingen in beenpijn (OR: 1,04; 95% 
BI: 1,02-1,05), rugpijn (OR: 1,02; 95% BI: 1,01-1,04) en functioneren 
(OR: 1,08; 95% -BI: 1,04-1,12). Echter, toen de huidige pijn en 
functionele status scores (de scores dus op het moment van 
afname) van de patiënten werden toegevoegd aan de modellen, 
nam de omvang van de associaties af en de verklaarde variantie 

van de modellen toe. Dit suggereert dat de gezondheidstoestand 

op het moment van afname van een patiënt grote invloed heeft 
op of hij of zij zich als “hersteld” scoort op de GPE-schaal. Dat wil 
zeggen, bij het beoordelen van ervaren herstel kijken patiënten 
vooral naar hun huidige gezondheidstoestand en niet naar de 

verbetering of verslechtering daarvan. Bovendien, bleek dat de 

tijdsduur geen invloed had op deze resultaten. Op basis van deze 
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bevindingen hebben wij geconcludeerd dat de GPE-schaal geen 
echte ”transition scale” (veranderschaal) is. 

Hoofdstuk 8 onderzocht de impact van het al dan niet corrigeren 

voor eventuele baseline verschillen, de doorgaans scheve 

verdeling van kostendata, de doorgaans aanwezige correlatie 

tussen kosten en effecten, en de doorgaans aanwezige missende 

data in economische evaluaties. Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van gegevens van twee reeds gepubliceerde economische 

evaluaties. Per studie werden in totaal 14 volledige economische 
evaluaties uitgevoerd, waarbij stap voor stap rekening werd 

gehouden met alle bovengenoemde statistische issues. De 

diverse statistische modellen werden vergeleken in termen van 

de geschatte verschillen in kosten en effecten, ICER’s en kansen 
op kosteneffectiviteit. De resultaten lieten zien dat de ICER 
varieerde van 636.744 €/QALY (REALISE studie) en 90.989 €/
QALY (HypoAware studie) wanneer alle bovengenoemde issues 
werden genegeerd, tot -7.502 €/QALY (REALISE studie) en 
46.592 €/QALY (HypoAware studie) wanneer met alle issues 
rekening werd gehouden. Daarnaast verschilde de kans op 

kosteneffectiviteit bij een betalingsbereidheid van 0 €/QALY 
van 0,67 (REALISE studie) en 0,59 (HypoAware studie) wanneer 
alle issues werden genegeerd tot 0,54 (REALISE studie) en 
0,27 (HypoAware studie) wanneer met alle issues rekening werd 
gehouden. Op basis van deze resultaten concludeerden wij dat 
het gebruikte statistische model een aanzienlijke invloed kan 

hebben op de resultaten van een economische evaluatie. Daarom 

is het van het grootste belang om eerst de in een economische 

evaluatie een statistische strategie te kiezen die zo goed mogelijk 

aansluit bij de verzamelde data.


