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Onlangs verscheen een rapport van de Gezondheids-
raad waarin stevige uitspraken worden gedaan over de
effectiviteit van door Nederlandse fysiotherapeuten
veelvuldig toegepaste vormen van fysische therapie.1
Het betreft elektrotherapie, lasertherapie en ultrage-
luidbehandeling die, al dan niet in combinatie met an-
dere vormen van fysiotherapie, worden toegepast bij
een groot aantal verschillende aandoeningen van met
name het bewegingsapparaat.2 3 Volgens een wellicht
wat verouderde schatting zou het gaan om meer dan de
helft van alle fysiotherapeutische behandelingen in de
extramurale zorg.4

De Gezondheidsraad komt tot de conclusie dat er na-
genoeg geen bewijs voorhanden is voor de effectiviteit
van genoemde vormen van fysische therapie. Mogelijke
uitzonderingen zijn elektrotherapie bij artrose van heup
of knie, lasertherapie bij pijnbehandeling en bij reuma-
toïde artritis, alsmede ultrageluidbehandeling bij epi-
condylitis lateralis. Echter, de raad meent dat ook daar-
voor nadere evaluatie in patiëntgebonden onderzoek
geboden is, alvorens ruime toepassing in de reguliere
zorg gerechtvaardigd kan zijn. Hij komt dan ook tot de
aanbeveling om het gebruik van elektrotherapie, laser-
therapie en ultrageluidbehandeling sterk terug te drin-
gen door middel van hierop gerichte voorlichting door
de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten, inbedding
in het kwaliteitsbeleid en (her)formuleren van richtlij-
nen voor de praktijk.1

wat is er onderzocht?
Het rapport van de Gezondheidsraad berust in belang-
rijke mate op een drietal systematische literatuurstudies,
elk gericht op het verschaffen van een samenvattend
overzicht aangaande de werkzaamheid van één van de
genoemde vormen van fysische therapie.1 5 6 De litera-
tuurstudie over ultrageluid was reeds kort tevoren uit-
gevoerd in opdracht van de Ziekenfondsraad (tegen-
woordig College voor zorgverzekeringen genaamd), ter-
wijl de literatuurstudies over lasertherapie en ultrage-
luidbehandeling werden verricht voor het onderhavige
rapport van de Gezondheidsraad. De drie systematische
reviews zijn uitgevoerd volgens de principes die onlangs
in dit tijdschrift werden toegelicht en die tevens worden

gehanteerd binnen de Cochrane Collaboration.7-12 Er
waren 17 auteurs uit 7 instituten bij de literatuurstudies
betrokken, onder wie 8 ervaren fysiotherapeuten en ik-
zelf.

De uitgebreide zoekstrategie was steeds gericht op
de identificatie van gerandomiseerde klinische trials
(RCT’s) waarin de betreffende vorm van fysische thera-
pie, al dan niet in combinatie met andere behandelvor-
men, door een fysiotherapeut werd gebruikt bij aandoe-
ningen van het bewegingsapparaat.11 12 Geïncludeerde
onderzoeken werden beoordeeld op methodologische
kwaliteit door verschillende beoordelaars met behulp
van een eerder ontwikkelde schaal.11 Het streven was
om onderzoeken van acceptabele kwaliteit statistisch te
combineren wanneer ze klinisch voldoende homogeen
waren. Vanwege de grote diversiteit van patiëntengroe-
pen, uitkomstmaten en de uitvoering van de vergeleken
interventies, was dit echter slechts in beperkte mate mo-
gelijk. Daarom berusten vrijwel alle conclusies in de drie
literatuurstudies op een zogeheten ‘best evidence’-syn-
these. Daarbij wordt volgens vooraf geëxpliciteerde be-
slisregels vastgesteld in hoeverre er voor een bepaalde
vorm van fysische therapie bij een bepaalde patiënten-
groep (indicatie) sprake is van sterk, zwak of onvol-
doende bewijs voor (in)effectiviteit op basis van consis-
tente, al dan niet statistisch significante, bevindingen in
de methodologisch acceptabele onderzoeken. Zo moge-
lijk werd afzonderlijk gekeken naar vergelijkingen met
placebo’s en met reële andere behandelingen binnen of
buiten de fysiotherapie. Wanneer er effecten werden ge-
vonden, werd tevens gekeken naar de klinische relevan-
tie ervan, alsmede de termijn waarop de effecten zicht-
baar werden en bleven. Hiertoe werd vooraf vastgesteld
wat de minimale effectgrootte is die nog als klinisch re-
levant kan worden aangemerkt.

wat waren de bevindingen?
Bij transcutane elektrotherapie wordt lokaal pulserende
gelijk- of wisselstroom toegediend met het doel pijn en
functionele beperkingen te verminderen.1 2 Er werden
70 RCT’s gevonden waarbij het effect van elektrothera-
pie werd bestudeerd bij patiënten met artrose van heup
of knie, lage rugpijn, reumatische of traumatische hand-
en polsklachten, schouderpijn, nekpijn en nog enkele
andere aandoeningen. Van 23 RCT’s werd de methodo-
logische kwaliteit voldoende bevonden; in slechts 3 hier-
van werden statistisch significante én klinisch relevante
effecten in het voordeel van elektrotherapie gerappor-
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teerd. Op grond van de best-evidencesynthese komen de
auteurs van de literatuurstudie tot de conclusie dat er
zwak bewijs is dat elektrotherapie effectiever is dan
placebotherapie in het algemeen. Voor elektrotherapie
bij artrose van heup of knie werd sterk bewijs voor ef-
fectiviteit gevonden, maar dit betrof een geringe pijnre-
ductie op de korte termijn. Voor andere indicaties von-
den de auteurs zwak bewijs van ineffectiviteit, inconsis-
tente bevindingen en/of onvoldoende bewijs. Er werden
geen aanwijzingen gevonden dat verschillende vormen
van elektrotherapie onderling verschillen qua effectivi-
teit.1

Bij lasertherapie binnen de fysiotherapie gaat het om
lokale non-invasieve toepassing van laagvermogenla-
sers, doorgaans met een golflengte tussen de 630 en 1000
nm.1 3 Er werden 61 RCT’s gevonden, overwegend
placebogecontroleerd, waarin het effect van laserthera-
pie werd bestudeerd bij enkeldistorsie, artrose van de
knie, chondromalacie, fibromyalgie, lage rugpijn, nek-
pijn, reumatische gewrichtsklachten, peesontsteking,
epicondylitis lateralis en ulcus cruris. Van 33 RCT’s was
de methodologische kwaliteit relatief hoog. Statistische
‘pooling’ liet een sterk bewijs voor effectiviteit qua pijn-
reductie ten opzichte van placebo zien, maar de omvang
van dit effect was niet klinisch relevant. Tevens werd
aangaande functioneel herstel zwak bewijs van effectivi-
teit gevonden van lasertherapie bij reumatoïde artritis
en sterk bewijs van ineffectiviteit bij epicondylitis late-
ralis. Voor de overige indicaties waren er onvoldoende
bewijs en/of inconsistente bevindingen; evenmin werden
aanwijzingen gevonden dat verschillende golflengten tot
verschillende effecten leiden.1

Over ultrageluidbehandeling, de lokale toediening
van mechanische trillingen met in de regel een frequen-
tie van 1 MHz en een intensiteit van 0,5 tot 2 W/cm2,1 3

werden 38 RCT’s gevonden. Daarvan werd in 18 ultra-
geluidbehandeling met een placebo vergeleken, in 21
met een andere therapie en in 5 met geen behandeling.
Ultrageluidbehandeling beoogt pijn te reduceren en
zwelling tegen te gaan en werd in de RCT’s toegepast bij
epicondylitis lateralis, schouderpijn, reumatische aan-
doeningen, enkeldistorsies, myofaciale pijn en enkele
andere diagnosen. Van de 13 RCT’s met een goede me-
thodologische kwaliteit, alle placebogecontroleerd, lie-
ten 11 geen statistisch significante of klinisch relevante
effecten van ultrageluidbehandeling zien. Er werd zwak
bewijs gevonden van effectiviteit bij epicondylitis late-
ralis, maar na kwantitatieve samenvatting van 3 place-
bogecontroleerde RCT’s was er noch een statistisch sig-
nificant, noch een klinisch relevant effect. Zwak bewijs
voor ineffectiviteit werd gevonden voor ultrageluidbe-
handeling bij schouderklachten en enkeldistorsie, als-
mede voor de toevoeging van ultrageluidbehandeling
aan bewegingstherapie. Voor de overige indicaties en
contrasten werd onvoldoende bewijs in de RCT’s aan-
getroffen.1 5 6

hoe moet het nu verder?
Het beeld dat de drie systematische literatuurstudies op-
leveren, is glashelder: behoudens enkele mogelijke uit-

zonderingen is er weinig reden om aan te nemen dat
elektrotherapie, lasertherapie en ultrageluidbehande-
ling klinisch relevante effecten sorteren. Tegelijkertijd is
het ook volstrekt duidelijk dat de ineffectiviteit van deze
vormen van fysische therapie evenmin overtuigend is
aangetoond. Er zijn immers ernstige methodologische
en inhoudelijke bezwaren aan te voeren tegen veel van
de geïdentificeerde RCT’s. Er werden weliswaar in to-
taal 169 RCT’s in de literatuurstudies besproken, maar
daarvan bleken er slechts 71 van voldoende methodolo-
gische kwaliteit te zijn. Door de grote variatie die werd
aangetroffen in bestudeerde indicaties, uitkomstmaten,
uitvoering van de fysische therapie, duur van de follow-
up en keuze van de vergelijkende behandeling, was het
samenvatten van de bevindingen bijzonder lastig en kon
slechts in enkele gevallen een kwantitatieve samenvat-
ting worden gegeven.1

Hoewel de methoden en technieken van systematisch
literatuuronderzoek inmiddels redelijk zijn uitgekristal-
liseerd, moeten er talrijke subjectieve beslissingen wor-
den genomen bij de opzet en de uitvoering die de con-
clusies in principe kunnen beïnvloeden.7-12 In dit verband
is het opvallend dat er vele kleine en enkele grote
verschillen zijn in de opzet van de drie reviews, in
het bijzonder wat betreft de best-evidencesynthese.1 5 6

Doordat deze deels methodologische, deels inhoudelij-
ke keuzen expliciet in de rapportage worden vermeld,
kunnen de lezers nagaan of zij deze keuzen onderschrij-
ven en kunnen zij eventueel de bevindingen hergroepe-
ren. Zo was er twijfel of in de review over ultrageluid-
behandeling alle geïncludeerde RCT’s wel voldoende
klinisch relevant zijn.13 Ook zullen Nederlandse fysio-
therapeuten zich vermoedelijk niet altijd herkennen in
de indicatiestelling en de uitvoering van de fysische the-
rapie. Betreffende ultrageluidbehandeling is getracht
om dit na te gaan. Daarbij bleek niet alleen dat deze fy-
sische techniek vaak wordt toegepast en dat zowel huis-
artsen als fysiotherapeuten relatief vaak menen dat ul-
trageluid werkzaam kan zijn, maar ook dat het in ons
land grosso modo wordt uitgevoerd conform de RCT’s
die werden geïncludeerd.14-16 De veronderstelling dat
ook voor lasertherapie en elektrotherapie de RCT’s de
toepassing door Nederlandse therapeuten in voldoende
mate reflecteren, lijkt redelijk, maar zeker is dit aller-
minst. Over de toepassing van fysische therapie in onze
gezondheidszorg zijn immers geen recente gedetailleer-
de gegevens voorhanden.

De beschreven overwegingen vergroten de onzeker-
heid over de effectiviteit van de bestudeerde vormen van
fysische therapie nog enigszins. Nader onderzoek zou
die onzekerheid kunnen wegnemen. De vraag is wel of
de plausibiliteit van werkzaamheid op grond van theo-
retische overwegingen en dierexperimenteel onderzoek
groot genoeg is om nog veel in dergelijk onderzoek te in-
vesteren. Het lijkt in elk geval verstandig om dan te be-
ginnen met de aanwijzingen van werkzaamheid die de
Gezondheidsraad ziet voor elektrotherapie bij artrose
van heup of knie, lasertherapie bij pijnbehandeling en
reumatoïde artritis, alsmede voor ultrageluidbehande-
ling bij epicondylitis lateralis.1 In het persbericht waar-
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mee het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie
ietwat verongelijkt reageerde op het besproken rapport
wordt gesteld dat nog onvoldoende onderzoek zou zijn
gedaan naar de effecten van combinaties van fysische
therapie met andere fysiotherapeutische interventies.
Hoewel reeds verschillende combinaties in de systema-
tische literatuurstudies werden betrokken, is het inder-
daad denkbaar dat sommige combinaties die door
Nederlandse fysiotherapeuten worden gebruikt buiten
beschouwing bleven. De vraag is wel of een synergie tus-
sen fysische therapie en een andere vorm van fysiothe-
rapie in die gevallen plausibel genoeg is om er nader on-
derzoek naar te entameren. Dat zal van geval tot geval
kritisch moeten worden bezien.

Elektrotherapie, lasertherapie en ultrageluidbehan-
deling zijn reguliere behandelingen die vermoedelijk op
grote schaal worden toegepast.1 4 15 Sinds een aantal ja-
ren worden er geen afzonderlijke tarieven meer gehan-
teerd voor fysische therapie, zodat het huidige volume
van de jaarlijkse kosten onbekend is. Voor de drie be-
sproken therapieën maakt het rapport van de Ge-
zondheidsraad geen melding van een verontrustende
frequentie of ernst van ongewenste bijwerkingen. Toch
stelt de raad zich op het standpunt dat interventies
waarvan de effectiviteit nog niet is aangetoond niet op
grote schaal in de gezondheidszorg behoren te worden
toegepast. Dat lijkt mij een alleszins redelijk standpunt.
De raad roept de beroepsgroep op om zelf het gebruik
van de genoemde vormen van fysische therapie terug te
dringen door voorlichting, inbedding in het kwaliteits-
beleid en verankering in richtlijnen en nascholing. Het
zou de beroepsgroep sieren als deze vorm van zelfregu-
latie inderdaad snel tot stand zou komen, maar het lijkt
realistisch om de gewenste trend op zijn minst te onder-
steunen met regelgeving en beleid van ziektekostenver-
zekeraars. Hoopvol is dat in de eerste richtlijnen be-
treffende fysiotherapie van het Nederlands Paramedisch
Instituut reeds terughoudend wordt omgegaan met fysi-
sche therapie.

Het moge duidelijk zijn dat fysiotherapeuten een
groot aantal verschillende interventies tot hun beschik-
king hebben. Het Gezondheidsraadrapport gaat uitslui-
tend over drie vormen van fysische therapie en laat on-
verlet dat verschillende vormen van oefentherapie en
massage, alsmede begeleiding en instructie wel degelijk
doeltreffend en doelmatig kunnen zijn.1 Nader onder-
zoek hiernaar lijkt zeker geboden, bij voorkeur in de
vorm van systematisch literatuuronderzoek gevolgd
door RCT’s gericht op veelvoorkomende indicatie-
interventiecombinaties waarvoor de werkzaamheid nog
onvoldoende is aangetoond. Bij dit alles is het van groot
belang om tevens voldoende aandacht te besteden aan
innovatief fysiotherapeutisch onderzoek, gericht op het
identificeren en het ontwikkelen van waardevolle nieu-
we interventies en het ontwerpen van diagnostische de-
marcaties die beter passen bij het perspectief van de fy-
siotherapeut. Laten wij bij dit alles niet vergeten dat er
ook voor een groot aantal medische specialismen nog
een lange weg te gaan is voordat het ideaal van ‘evi-
dence-based medicine’ zal zijn gerealiseerd.

abstract
Insufficient scientific evidence for efficiency of frequently used
electrotherapy, laser therapy and ultrasound treatment by physio-
therapists. – The Dutch Health Council recently published a
report on the efficacy of electrotherapy, laser therapy and
ultrasound treatment for musculoskeletal disorders. The as-
sessment was based on three systematic reviews, including 169
randomized clinical trials, and focused on a best-evidence syn-
thesis. Virtually no conclusive clinically relevant effects of
the three forms of physical therapy were found. Possible ex-
ceptions are electrotherapy for osteoarthrosis of the hip or
knee, laser therapy for pain treatment and rheumatoid arthri-
tis, and ultrasound treatment for epicondylitis lateralis. But
even for these putative indications, further research is clearly
needed before implementation in practice is justifiable. It is
strongly recommended that the current widespread use of elec-
trotherapy, laser therapy and ultrasound treatment should be
reduced, preferably by self-regulation within the profession 
itself.
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De ziekte van Von Hippel-Lindau (VHL) is een autoso-
maal dominant overervende aandoening met een hoge
penetrantie en wordt gekenmerkt door tumoren in ver-
schillende organen. De meest voorkomende gezwellen
zijn hemangioblastomen in de retina en het centraal
zenuwstelsel, niercelcarcinomen, feochromocytomen,
cyst(adenom)en in de nieren, het pancreas en de epidi-
dymis, endocriene pancreastumoren en een specifieke
neurectodermale tumor van de saccus endolymphaticus
van het binnenoor.1 2 De minimale frequentie bij de ge-
boorte wordt geschat op 1:36.000.3

De Landelijke VHL-werkgroep heeft, om het beleid
van vroege opsporing en behandeling van  VHL-patiën-
ten in Nederland te ondersteunen, adviezen opgesteld
voor DNA-diagnostiek en periodiek klinisch onderzoek,
op basis van internationale richtlijnen.4 5 De verwachting
is dat vroegtijdige opsporing en behandeling van VHL-
complicaties, vooral van hemangioblastomen en niercel-
carcinomen, zowel morbiditeit als vroege sterfte van
VHL-patiënten zullen doen afnemen.

diagnostische criteria
Kliniek. Voor het stellen van de diagnose ‘VHL’ bij een
patiënt zijn zowel klinische verschijnselen als de familie-
anamnese belangrijk. Typische met VHL samengaande
tumoren zijn hemangioblastomen (van de retina of het
centraal zenuwstelsel), feochromocytomen, niercelcar-
cinomen, tumoren van de saccus endolymphaticus en
multipele pancreascysten.1 Multipele pancreascysten
zijn specifiek voor VHL omdat ze zeldzaam zijn in de
normale populatie. Cysten in de nier of de epididymis
daarentegen komen relatief vaak voor in de populatie en
zijn minder specifiek voor VHL.6

De diagnose ‘VHL’ wordt gesteld bij een patiënt met
een typische VHL-tumor in combinatie met een positie-
ve familieanamnese.1 7 Bij een patiënt met een negatie-
ve familieanamnese moet men twee of meer hemangio-
blastomen, of een hemangioblastoom in combinatie met
een andere typische VHL-tumor vinden om de diagnose
te kunnen stellen.1

Moleculaire genetica. Het gen dat in gemuteerde vorm
voor de ziekte verantwoordelijk is, ligt op de korte arm
van chromosoom 3 (3p25-26) en is onderverdeeld in 3
exonen.8 Het VHL-gen is een typisch tumorsuppressor-
gen zoals beschreven door Knudson in zijn ‘two hit’-
theorie.9 Inactivatie (mutatie) van beide allelen van het
gen leidt tot transformatie van een normale cel tot een
tumorcel. Bij VHL-patiënten is door een kiembaan-
mutatie (dat wil zeggen een geërfde mutatie) één allel

Capita selecta

De ziekte van Von Hippel-Lindau: protocol voor diagnostiek en periodiek
klinisch onderzoek
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samenvatting
– De ziekte van Von Hippel-Lindau (VHL) is een autosomaal
dominant overervende aandoening met een hoge penetrantie
en wordt gekenmerkt door tumoren in verschillende organen.
– De Landelijke VHL-werkgroep heeft, om het beleid van
vroege opsporing en behandeling van VHL-patiënten in
Nederland te ondersteunen, richtlijnen opgesteld voor DNA-
diagnostiek en periodiek onderzoek.
– Bij een positieve familieanamnese kan de diagnose ‘VHL’ ge-
steld worden bij een patiënt met een typische VHL-tumor. Ook
patiënten met een dergelijke tumor en met een negatieve fa-
milieanamnese kunnen de ziekte hebben.
– Door moleculair-genetisch onderzoek van het VHL-gen kan
bij vrijwel alle VHL-families de diagnose worden bevestigd. Bij
een patiënt bij wie VHL wordt vermoed is er een indicatie voor
erfelijkheidsadvisering.
– Voor periodiek klinisch onderzoek komen in aanmerking:
dragers van een VHL-kiembaanmutatie; familieleden uit VHL-
families waarin geen kiembaanmutatie werd gevonden; fami-
lieleden uit VHL-families waarin de kiembaanmutatie bekend
is, maar die geen DNA-diagnostiek wensen; patiënten bij wie
de diagnose ‘VHL’ wordt overwogen, maar bij wie geen muta-
tie werd gevonden.

*Namens het bestuur van de Landelijke Von Hippel-Lindau(VHL)-
werkgroep, waarvan de samenstelling aan het eind van dit artikel
wordt vermeld.
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