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Chapter 1: introduction 

Theory-driven research was hardly used in to field of physical rehabilitation. In 

this thesis I took on the endeavour of applying theory-driven methodology to 

chronic low back pain (CLBP) rehabilitation. CLBP can lead to activity limitations 

and can have great personal, financial and societal impact. To counter these 

problems, chronic (low back) pain rehabilitation is used. The focus of this type of 

rehabilitation is not so much on restoring health by solving the underlying 

problem, but on restoring normal life despite the persistence of the problem.  

The word `rehabilitation' was used in this thesis to denote: the actions 

taken by dedicated teams of rehabilitation physicians, paramedics and 

psychologists to restore someone to normal functioning in daily life as far as this is 

possible. This is also referred to as multidisciplinary rehabilitation.  

 Theory-driven methodology was developed in reaction to disappointing 

results of outcome studies. In particular the small effects and the lack of 

information for improvement of clinical practice were criticized. The label ‘theory-

driven research’ was used in this thesis to denote: research in which the theories 

that are incorporated in treatment play an important role in the design of 

scientific research studies of that treatment. These theories give shape to the 

treatment content and workingmechanism, help to define the optimal 

participants and the optimal implementation environment. Theory-driven 

research is therefore not just a matter of technical and methodological expertise, 

also a thoughrough knowledge of the treatment is needed. 

 Theory-driven research was applied in this thesis to develop and study a 

new treatment for CLBP. Both the research methodology and the treatment were 

innovative. The treatment was an addition to the available painrehabilitation 

treatments by focussing on illness perceptions (the patient’s personal thoughts 

about the problem). The treatment was developed using Leventhal’s Comon sense 

Self-Regulation Model (CSRM) as a main theory. This is a well researched theory 

from the field of health psychology. Illness perceptions were demonstrated to be 

predicitive of, for example, behaviour. Applying this theory for treatment, and not 

for prediction, was again innovative. The treatment that resulted from this was 

called Cognitive Treatment of Illness Perceptions (CTIP). CTIP was used to 

demonstrate how theory-driven methodology was applied en what knowledge 

and results were gained from it. 
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Chapter 2: systematic description of the treatment content of CTIP  

This chapter described how Cognitive Treatment of Illness Perceptions (CTIP) was 

developed in a theory-driven way, and demonstrated how theories gave shape to 

its content. CTIP, a rehabilitation treatment for patients suffering from chronic 

low back pain (CLPB), served as an illustrative example. The word ‘theories’ was 

defined as: sets of interrelated assumptions that are made in order to explain 

important processes. In the case of ‘treatment theory’ we refer to the interrelated 

assumptions of a treatment.  

 By studying treatment theories it became clear the ‘the problem in the 

low back’ was defined differently in the acute phase of the problem and in the 

more chronic phase. In the more acute phase the back problem of patients was 

predominantly defined as a biomedical problem, whereas in the chronic phase the 

back problem evolved in a biopsychosocially explained problem. CTIP, in turn, 

redefined the biopsychosocial CLBP problem into ‘limitations in the performance 

of dayly activities for which the main explanation was maladaptive illness 

perceptions’. 

Systematic description of the ncontent of CTIP resulted in two important 

treatment ingredients: mental and physical experimentations. Cognitive theories 

served as the guiding principles for mental experimentation, while motor learning 

theories were identified as the guiding principles for physical experimentation. 

The description and specification showed that CTIP incorporated a complex set of 

theoretical principles, ingredients and related techniques. Such complexities are 

often overlooked or ignored in both clinical practice and research. Our primary 

aim was to uncover these complexities and to make this knowledge available to 

clinicians and their patients as well as researchers.  

Benefits of the systematic description and specification of CTIP for 

clinicians are: (1) that they enable them to articulate how and why they give such 

content to cognitive treatment; (2) that they provide a framework for refinement 

and improvement of the treatment; and (3) that they provide a basis for referring 

patients to CTIP, based on their personal characteristics. The advantages for 

researchers are: (1) that they enable them to shape inclusion and exclusion 

criteria for outcome studies according to the types of patients that may benefit; 

(2) that they assist in choosing outcome measures that closely match with the 

treatment’s potential impact; and (3) that they provide a clear description for 

assessing the process of treatment fidelity, that is, the extent to which treatments 

are in fact delivered, received and used as intended in outcome research.  

The role of theory in rehabilitation practice is a topic of much discussion. 

These discussions are usually focussed on describing the problems surrounding, or 
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the potential purposes of theory development. In this chapter we did not aim to 

just add comments to the discussions: we not only indicate what the role of 

theory can be in rehabiliation, we also demonstrated means to tackle them. 

 

Chapter 3: integrating theory and methodology in the research design  

In this chapter treatment theory was used as a guide for designing clinically 

research that is of assistance in the clinical decision-making process. The starting 

point for the design of an explanatory trial was the treatment (CTIP). Treatment 

theory was helpful in identifying essential treatment components, the optimal 

choice of a control group and the selection of outcome measures. Treatment 

theory was valuable in defining the best candidates for CTIP, thus assisting the 

selection of patient characteristics. In the case of CTIP, important characteristics 

were language, reasoning, and discussion skills. Skills that are important for the 

patient's ability to engage in, understand, and co-operate with CTIP. Such 

characteristics should therefore be studied, and not be randomized and diluted. 

Regarding outcome measures the focus in this chapter was on those 

measurement instruments that assessed the extent to which CTIP achieved its 

own aims. Such instruments should not only match with conventional 

methodological standards such as the reliability and validity, from a theory-driven 

perspective they should also match precisely with the specific treatment aims. For 

example, the questionnaire to measure illness perceptions (IPQ-R) was selected 

because it was especially designed to measure changes in illness perceptions. 

Despite its methodological strengths the IPQ-R results may be misleading if one 

assumed that the IPQ-R is suitable for the measurement of the in-dept changes in 

maladaptive illness perceptions that were hypothesized in CTIP. The 

misinterpretation stems from the fact that the IPQ-R is only able to indicate 

whether or not global changes occurred. Similar concerns were articulated with 

respect to generic measures of physical activity limitations, such as the Quebec 

Back Pain Disability Scale (QBPDS). Not all the items that are included in the 

QBPDS have personal relevance, therefore the instrument does not closely match 

with CTIP in which patient relevant physical activities are targeted. Consequently, 

the QBPDS might present misleading results by diluting or not reflecting those 

activities that are relevant to the patient. Specific treatment effects of CTIP might 

therefore be missed.  

In this chapter we took a stance in the discussion on Evidence Based 

Medicine (EBM). EBM is criticized in literature for being methodology based, 

favouring pragmatic trials and meta-analysis and for focusing on patient 

populations with a specific medical diagnosis, rather than on sub-groups of 



Summary & samenvatting 

 159 

patients that are suitable candidates for rehabilitation treatment. In 

rehabilitation, EBM is therefore, considered to be an insufficiently specific method 

to support clinical decision-making. However, with help of CTIP as an illustrative 

example, we show that treatment theory could be integrated with EBM 

methodology based procedures. As a result, CTIP was a source of information for 

the design of a trial that assists in clinical decision-making. Our stance in the 

discussion is therefore that criticism should not be aimed at EBM itself, but at the 

strict procedures involved. 

 

Chapter 4: comparing CTIP with two other cognitive behavioural treatments  

In this chapter we present the results of a comparative content analysis of three 

cognitive behavioural painrehabilitation treatments. We demonstrated how 

specification of treatment theory can contribute to a better understanding of 

research findings and related choices of treatment in painrehabilitation. The 

content and theoretical underpinnings were compared and contrasted for the 

treatments: Graded Activity (GA), Gradual Exposure in Vivo (GEiV), and Cognitive 

Treatment of Illness Perceptions (CTIP).  

From the comparative analysis GA come to the fore as the most 

behavioural of the three treatments, since it attempts to change pain behaviour 

by means of operant conditioning techniques in a time-contingent approach. CTIP 

was detected as the most cognitive treatment, because it tries to change 

maladaptive illness perceptions by means of mental experiments, including 

Socratic dialogues. GEiV was positioned more towards the middle of the 

behavioural-cognitive spectrum, as it attempts to change fear of pain by exposing 

patients to cognitive-behavioural experiments. 

The comparative analysis suggested that a fair comparison of these 

treatments would be complicated. First, because of the treatments have both 

overlapping and unique components, and second because the treatments are 

likely to be most effective for different sub-groups of CLBP patients. With this 

knowledge at their disposal therapists can explain the range of treatment choices 

to their patients giving patients a more informed choice. Therapists can now take 

into consideration the degree to which a patient has the skills that are required 

for successful participation in one of the treatments. Therapists may also consider 

in which techniques they are already skilled and for which they need more 

training. However, one may want to consider whether therapists should be 

expected to be able to provide all three types of treatment or that it is best for 

therapists to be specialised in only one treatment. 
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Chapter 5: a study of treatment effectiveness  

The results of a randomized controlled trial investigating the effectiveness of CTIP 

are presented in this chapter. CTIP was compared with a waiting list control group 

in one out-patient rehabilitation centre. Eligible patients (18-70 years) 

experienced back pain (> 3 months), and met the diagnostic criteria for CLBP. 

Patients (n=156) were randomly assigned to treatment or a waiting list; follow-up 

was at 18 weeks. The primary outcome measure was patient-relevant physical 

activities. Researchers and assessors were blinded to group allocation. Analysis 

was according to intention-to-treat.  

Treatment was more effective that waitinglist: a statistically significant 

(p=0.013) difference was found between the groups on patient relevant physical 

activity. The change in the CTIP group was a clinically relevant effect (19.1 mm) on 

patient-relevant physical activities. The NNT is 4, indicating that 4 patients had to 

be treated for one to achieve a clinically relevant improvement in physical 

activities in comparison to the waiting list group. Statistically significant changes 

were also found for the following illness perception dimensions timeline cyclical 

(p=0.007), consequences (p=0.048), personal control (p=0.001) and coherence 

(p=0.022), indicating that the illness perceptions changed. These changes were 

related to changes in patient-relevant activities and explained 14.4% of the 

variance, which seems to support the working mechanism of CTIP. No significant 

differences were found for generic physical activities (QBPDS), which is in line with 

our expectations and might reflect the strong focus of CTIP on patient-relevant 

physical activities.  

The statistically significant effect and clinically relevant change found in 

this study are very encouraging, as no effort was made to specifically select the 

best candidates for CTIP (for example patients with maladaptive illness 

perceptions). It seems likely that larger effects can be achieved when such sub-

groups of best candidates for CTIP can be identified. For this first study on the 

effectiveness of CTIP the use of a WTL group as the control group was a suitable 

choice. In order to separate specific effects of CTIP from non-specific effects, 

future studies could consider different types of (active) control groups (for 

example other painrehabilitation treatments or placebo groups which receive an 

equal amount of attention as the treated group). Further studies are also needed 

to determine for whom and under what circumstances CTIP can best be 

implemented in clinical practice. A study on the longer term effectiveness of CTIP 

has already been conducted, but data are not yet analyzed and described in a 

publication. 
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Chapter 6: a study of best candidates  

This chapter presents the results of a theory-driven prognostic study exploring 

determinants for best candidates of CTIP. First-generation studies have helped to 

legitimize CLBP rehabilitation. First-generation outcome studies provided proof of 

the (cost-) effectiveness by answering the questions “Is the treatment effective?”, 

and first-generation prognostic studies by answering the question “Which 

patients are at risk for developing chronic complaints?”. Second-generation 

studies should focus on improving rehabilitation treatment by addressing 

questions such as “What treatments work best for whom?”. Rehabilitation 

research should, therefore, include more deliberate tests of theoretically driven a 

priori hypotheses.  

We suited the action to the word and studied three, theory-derived, 

treatment-specific predictors in CLBP patients receiving CTIP in a prognostic study. 

The central question in this study was: ‘Who are best candidates for CTIP?”. The 

three predictors under study were: rational approach to problem-solving, 

discussion skills, and verbal skills. Hierarchical linear regression analysis was used 

to assess their predictive value. Short-term changes in patient-relevant physical 

activity (measured with PSFL), was the primary outcome measures for CTIP effect. 

In the study 156 patients with CLBP participated.  

Rational problem-solving was found to be a significant predictor for the 

change in physical activity. Discussion skills and verbal skills were found to be non-

significant predictors. Rational problem-solving explained 3.9% of the total 

variance. This theory-driven predictor study therwith generated clinically relevant 

information to be used to select the appropriate candidates for CTIP. A minimum 

score of 44 on the Rational Problem Solving scale (SPSI-RPS) can assist clinicians in 

selecting appropriate candidates for CTIP. A strength of this predictor study was 

that we identified and tested variables that, without the use of treatment theory, 

would otherwise not have been investigated. 

The results of first-generation predictor studies have added to our 

knowledge concerning suitability for rehabilitation treatment in general by 

focusing on demographic variables and other variables that are generic for the 

CLBP population. The accumulation of treatment-specific predictor studies may 

create a body of knowledge that can assist clinicians in their everyday decisions 

concerning ‘what treatment works for whom’. Such deliberate tests of theory-

driven hypotheses may, indeed, help to generate knowledge and understanding 

of the working mechanisms underlying different treatments.  
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Chapter 7: a study of fidelity to treatment protocol  

The subject of this chapter was treatment fidelity. Treatment fidelity refers to the 

degree to which a treatment was provided as planned. Demonstrating fidelity is a 

key requirement for drawing valid conclusions from trial results. In clinical trials it 

is evident that it is the actual practice that is evaluated, which is not necessarily 

identical to the planned treatment as described in the treatment protocol. In this 

study fidelity was assessed independently by two raters in all available patient 

files (n=125). Therewith the study was focused on the permanent products of 

treatment, i.e. the notes and forms in the patient files. A priori we set a level of at 

least 50% to demarcate satisfactory fidelity to treatment protocol.  

The primary aim of this study was to describe the fidelity to the CTIP 

treatment protocol, a physical rehabilitation treatment for patients with chronic 

low back pain. The treatment structure included three phases (mapping, disputing 

and applying). The fidelity to the structure of the protocol was generally found to 

be very satisfactory (67-100%), except for the use of the application form (21%). 

The treatment content was verified by assessing whether illness perceptions were 

indeed targeted and not perceptions, ideas or beliefs in other matters. The fidelity 

to treatment content was somewhat less satisfactory (44-56%). The set minimum 

of 50% was not achieved for formulating alternative illness perceptions. Assessing 

the fidelity to content is rarely done and provided valuable insights for future 

improvement of the fidelity to the treatment protocol. The results indicated that 

identifying maladaptive illness perceptions and formulating alternative illness 

perceptions was a challenging task for professionals and may warrant careful 

consideration in future implementation.  

The description of the fidelity showed that the actual treatment provided 

had a close resemblance to the planned treatment, i.e. the treatment protocol. 

Therefore it is likely that the results found in the RCT (i.e. statistically significant 

changes in both physical activity and illness perceptions) can be attributed to 

CTIP. However, fidelity was not perfect and, therefore, this leaves potential for 

improvement of the treatment delivery. In the predictor study rational problem-

solving was found to be the only predictor of physical change in CTIP. The fidelity 

scores for content may indeed indicate that the treatment did not call upon the 

patients' rational problem-solving skills as much as was expected. Therefore, this 

predictor may have proved to be a stronger predictor if this skill was called upon 

more frequently. Possibly, other predictors have not reached significance for the 

same reason. This fidelity study thus assisted in the interpretation of trial results 

and pointed towards potential directions for increasing effectiveness and 

establishing stronger predictors.  
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The second aim of this study was to explore associations between 

(variables related to) fidelity to the treatment protocol and outcome (change in 

physical activity). No significant associations were found for the patient-related 

variables (duration of CLBP, complexity of CLBP and treatment length) using 

logistic regression. Therapist-related associations were explored using their 

relative ranks for fidelity to both structure and content. Three therapists with the 

highest fidelity (i.e. highest ranks) were contrasted to three therapists with the 

lowest fidelity scores (lowest ranks). The main observation is that the three 

therapists with the highest fidelity scores scored consistently high on both 

structure and content whereas the three therapists with the lowest fidelity scores 

scored inconsistent ranks on structure and content. Thus, the role of therapist-

related variables in reaching high fidelity scores seems larger than that of patient-

related variables. Finally, the relation between fidelity to treatment protocol and 

outcome was examined using independent sample t-tests. No significant effects 

were found. Therefore, this study cannot confirm the direct relevance of 

treatment fidelity for outcome (change in physical activity).  

In conclusion, this fidelity study generally showed satisfactory fidelity to 

the structure of the treatment protocol, which is a positive finding. Improvement 

of CTIP fidelity is best sought in the content of the treatment protocol: in making 

sure that the treatment focus is on illness perceptions (instead of perceptions that 

are more generally related to problems with their CLBP). The assessment fidelity 

to content was shown to be a valuable addition to the commonly used 

assessment of the fidelity to structure. The study was shown to be of value for the 

interpretation of both the trial on CTIP effectiveness and the predictor study: by 

highlighting how potentially higher fidelity and stronger predictors may be 

established in future. Therfore we call for the wider report on fidelity as a means 

to interpret and understand research results as well as to gain better 

understanding of the treatment processes. 

 

Chapter 8: discussion and epilogue  

The main findings of this thesis are that CTIP is effective in increasing patient-

relevant activity in patients with CLBP and that a relevant patient characteristic 

for CTIP treatment is rational problem-solving. The patients that participated in 

the studies were representative of CLBP patients visiting rehabilitation physicians 

in the Netherlands. The therapists in the study were specifically trained to treat 

according to the CTIP protocol and were experienced therapists in a 

multidisciplinary treatment team treating patients that suffered from chronic 

pain. Provided that supervision is available, we think that the treatment can be 



Summary & samenvatting 

 164 

implemented and the results can be generalized for other rehabilitation settings 

in the Netherlands.  

A clinical implication of the study is that CTIP is best applied to CLBP 

patients who have a rational problem-solving style. On average, patients scoring 

more than 43 points on the rational problem solving scale (SPSI-RPS) showed a 

clinically relevant change in physical activity. The results of this thesis invite both 

therapists and those who are involved in prescribing treatments to add criteria for 

selecting patients ‘suitable for a specific treatment’ to their existing list of criteria 

to select patients that are `suitable for (multidisciplinary) rehabilitation'.  

A third implication of this thesis is for clinicians to reflect critically upon 

the content of their treatment and to apply the knowledge that was gained from 

this reflection to their selection criteria and procedures. A fourth implication is 

that we urge therapists to reflect on the ingredients that make up their 

multidisciplinary treatment and to make rational choices about what to apply and 

to whom. We urge them to consider the timing and interaction of treatments in 

these reflections. For the ingredients of treatments might be like pills in this 

respect that one cannot simply say: more is better. In addition, some 

combinations have better results than others. For these reasons, we do not 

recommend including CTIP in existing treatments without careful consideration of 

how and where CTIP fits with the existing treatment ingredients. In general, the 

results of this thesis are encouraging for the (future) clinical application of CTIP.  

In general, the results of the thesis are encouraging for the (future) clinical 

application of CTIP. However, some caution is warranted because these are the 

initial results from a single series of studies. More knowledge on how to optimize 

the treatment, relevant patient characteristics and interaction with other 

treatments is required.  

Recommendations for future research include studies of longer term 

effectiveness, cost-effectiveness and comparison to active control treatments. 

Further studies of CTIP treatment components and working mechanism are 

strongly recommended. These studies may not only benefit CTIP, but will also 

assist in building theory and evidence for other rehabilitation treatments. Other 

recommendations for future research are the application of CTIP to other 

problems and illnesses and further studies of efficient delivery of the treatment, 

such as tele-rehabilitation. All this, of course, is to be applied in the most theory-

driven way possible. 

By integrating theoretical, methodological and clinical considerations, we 

have tried to create a broad evidence base for CTIP. In applying these theory-

driven methods to rehabilitation we were confronted with three dilemmas. The 
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first dilemma was how to give primacy to theory without weakening the 

methodological quality of the study. The choice of outcome measures was an 

example of this dilemma. Measure that matched best with the treatment theory 

might not have the highest methodological standard. Vice versa did measures that 

had the best methodological quality not match closely to the treatment theory.  In 

this thesis we balanced theory and methodology by including both types of 

outcome for physical activity in the RCT.  

The second dilemma was how to choose between proving and improving 

treatment effectiveness. This problem was approached by integrating two studies 

into one research design. This resulted in including an RCT to provide proof of 

effectiveness and an explanatory predictor study to be able to improve 

effectiveness of CTIP. The third dilemma was balancing research needs and clinical 

practice needs in the study.  

The third dilemma was how to balance research needs with clinical needs. 

This dilemma was approached by moving back and forth between research needs 

and clinical needs, while letting the one prevail over the other where appropriate. 

For example, clinical needs were allowed to prevail in the phase of implementing 

and fine-tuning the CTIP treatment protocol and research needs were allowed to 

prevail during the trial.  

In the epilogue I reflected on what this thesis has added to human 

knowledge and I came to the conclusion that this thesis was best described as a 

careful attempt to touching around (using theory) in ‘the dark room of 

knowledge’, to be precise: in the corner of rehabilitation. By doing so, I have 

added some knowledge as to the direction in which knowledge may be found, but 

mostly I have pointed out where it cannot be acquired. 
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Hoofdstuk 1: introductie 

Theoriegestuurd onderzoek werd nog nauwelijks gebruikt in de revalidatie. In dit 

proefschrift heb ik theoriegestuurd onderzoek toegepast op de 

revalidatiebehandeling van chronische lage rugklachten (CLRK). CLRK kunnen 

leiden tot beperkingen in fysieke activiteiten en kunnen grote persoonlijke, 

financiële en maatschappelijke gevolgen hebben. Om deze problemen te 

behandelen wordt chronische (lage rug) pijnrevalidatie ingezet. Dit type 

revalidatie concentreert zich niet zo zeer op het herstellen van de gezondheid 

door het oplossen van de oorzaak van de klachten, maar op zo normaal mogelijk 

leven ondanks het voortbestaan van het probleem.  

Met ‘revalidatie’ bedoel ik in dit proefschrift: de acties die ondernomen 

worden om iemand weer zo normaal mogelijk te laten functioneren in het 

dagelijks leven, en dan speciaal de acties die door een gespecialiseerd 

behandelteam van revalidatieartsen, paramedici en psychologen worden 

ondernomen. Dit wordt ook wel multidisciplinaire revalidatie genoemd.  

Theoriegestuurd onderzoek werd ontwikkeld in reactie op teleurstellende 

resultaten van effectonderzoek. De daarin gevonden resultaten waren vaak klein 

en leverden weinig aanknopingspunten op om de klinische praktijk mee te 

verbeteren. De term ‘theoriegestuurd onderzoek’ verwijst in dit proefschrift naar: 

onderzoek waarin de theoretische onderbouwing van een behandeling een 

belangrijke rol speelt bij de vormgeving van het wetenschappelijk onderzoek naar 

die behandeling. Theorie geeft invulling aan de behandeling doordat het een 

verklaring geeft voor het werkingsmechanisme, de beste kandidaten voor de 

behandeling en de optimale omstandigheden. Voor theoriegestuurd onderzoek is 

daarom niet alleen onderzoektechnische en methodologische expertise nodig, 

maar ook gedegen kennis van de behandeling.  

 Theoriegestuurd onderzoek werd in proefschrift toegepast om een 

nieuwe behandeling voor CLRK te ontwikkelen en te onderzoeken. Vernieuwend 

zijn zowel de onderzoekmethode als de behandeling. De behandeling is een 

aanvulling op de bestaande pijnrevalidatiebehandelingen, doordat het zich 

specifiek richt op de ziektepercepties (de persoonlijke overtuigingen van de 

patiënt over de klachten). Bij het ontwikkelen van de behandeling is Leventhal’s 

Common sense Self-Regulation Model (CSRM) gebruikt. Deze wetenschappelijk 

goed onderbouwde theorie uit de gezondheidspsychologie laat zien hoe 

ziektepercepties voorspellend zijn voor, onder andere, het gedrag. Het toepassen 

van deze theorie voor behandeling, in plaats van voor voorspelling, was opnieuw 

innovatief en leidde tot de behandeling genaamd Cognitieve Treatment of Illness 

Perceptions (CTIP). Aan de hand van CTIP laat ik zien hoe het toepassen van 
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theoriegestuurd onderzoek in zijn werk gaat en wat dit aan kennis en resultaten 

heeft opgeleverd. 

 

Hoofdstuk 2: systematische beschrijving van de inhoud van behandeling 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe Cognitieve Treatment of Illness Perceptions (CTIP) op 

theoriegestuurd wijze is ontwikkeld en maakt inzichtelijk hoe theorieën daarbij 

inhoud gaven aan de behandeling. CTIP, een revalidatiebehandeling voor 

patiënten met chronische lage rugklachten (CLRK), doet daarbij dienst als een 

exemplarisch voorbeeld. Het woord ‘theorieën’ is hier gebruikt als: groepen van 

onderling verbonden veronderstellingen die gemaakt zijn om belangrijke 

processen te verklaren, en met ‘behandeltheorie’ verwijzen we naar de onderling 

verbonden veronderstellingen van een behandeling.  

Door de behandeltheorieën te bestuderen werd duidelijk dat het 

‘probleem in de onderrug’ in de acute fase anders gedefinieerd werd dan in de 

meer chronische fase. In de meer acute fase werd het probleem in de onderrug 

vooral biomedisch verklaard terwijl in de meer chronische fase het probleem 

steeds meer als biopsychosociaal probleem werd gedefinieerd. Op haar beurt 

definieert CTIP het biopsychosociale probleem van de patiënt weer verder, 

namelijk als ‘beperkingen in het dagelijks leven waarin misvattingen, verkeerde 

overtuigingen en niet-helpende gedachten over de ziekte een belangrijke rol 

spelen’.  Nog korter gezegd: ‘fysieke beperkingen waarin ziektepercepties een 

belangrijke rol spelen in het voortbestaan van de ziekte’. 

Systematische beschrijving van de inhoud van CTIP leverde twee 

belangrijke ingrediënten van de behandeling op: mentale en fysieke 

experimenten. De mentale experimenten worden vooral ingegeven door 

cognitieve theorieën, terwijl motorische leertheorieën sturend zijn voor de fysieke 

experimenten. De systematische beschrijving van CTIP laat vervolgens zien dat 

behandeling gebaseerd is op verschillende ingrediënten, die voortkomen uit een 

complexe samenhang van meerdere theorieën, en zo vorm geven aan een 

verscheidenheid aan handelingen. Zulke complexiteiten worden, in zowel 

onderzoek als in de klinische praktijk, vaak over het hoofd gezien of genegeerd. 

Het primaire doel in dit hoofdstuk was om deze complexiteiten zichtbaar te 

maken en de kennis hierover beschikbaar te maken voor clinici en hun patiënten 

en voor onderzoekers.  

Opbrengsten van de systematische beschrijving voor clinici zijn: 1) dat ze 

hun keuze voor bepaalde ingrediënten en handelingen beter kunnen 

beargumenteren voor wat betreft de cognitieve behandeling, 2) dat het een 

raamwerk biedt om behandeling te verfijnen, te verbeteren of ontwikkelen, en 3) 



Summary & samenvatting 

 170 

dat het een basis biedt om patiënten op basis van hun eigenschappen te 

verwijzen voor de cognitieve behandeling. Opbrengsten van de systematische 

beschrijving voor onderzoekers zijn: 1) dat ze in- en exclusie criteria kunnen 

formuleren aan de hand van voor de behandeling relevante eigenschappen van de 

patiënt, 2) dat ze uitkomstmaten kunnen kiezen die datgene meten waarop de 

behandeling het grootste effect zou moeten hebben, en 3) dat er een duidelijke 

beschrijving van de geplande behandeling beschikbaar is waarmee de 

daadwerkelijk gegeven behandeling te beoordelen is, en dus te bepalen is of deze 

overeenkomt met dat wat men dacht te onderzoeken. 

Over de rol van theorie in de revalidatie is veel discussie. Deze discussies 

richten zich meestal op het beschrijven van problemen rondom of op mogelijke 

doelen van theorievorming. In dit hoofdstuk laten we het niet bij een bijdrage aan 

de discussies: we laten niet alleen zien wat de rol van theorie kan zijn in de 

revalidatie, we laten ook zien hoe deze toegepast kan worden en wat dit concreet 

oplevert. 

 

Hoofdstuk 3: integratie van theorie en methodologie bij de opzet van het 

onderzoek 

In dit hoofdstuk is behandeltheorie gebruikt om het onderzoek zo vorm te geven 

dat de resultaten ervan klinische beslissingen kunnen ondersteunen. Voor het 

ontwerp van een verklarende trial was de behandeling het startpunt. De 

behandeltheorieën hielpen bij het identificeren van de essentiële 

behandelcomponenten, en informeerden daarmee de keuze voor de optimale 

controlegroep en de keuze van de uitkomstmaten. Behandeltheorie bleek van 

waarde bij het vaststellen van de beste kandidaten voor CTIP, en gaf daarmee aan 

welke patiëntkarakteristieken relevant zijn om te onderzoeken. Hiervan werd 

gebruik gemaakt bij de concrete invulling van de selectiecriteria. In het geval van 

CTIP waren dit patiëntkarakteristieken zoals taalvaardigheid, vermogen tot logisch 

redeneren en discussie vaardigheden. Vaardigheden dus die belangrijk zijn voor 

de patiënt om goed aan de behandeling deel te kunnen nemen, deze te begrijpen 

en er aan mee te werken. Karakteristieken die dus bestudeerd moeten worden en 

niet gerandomiseerd en verdund.  

Ook is in dit hoofdstuk inzichtelijk gemaakt dat behandeltheorie de keuze 

van uitkomstmaten kan ondersteunen, speciaal als het gaat om de keuze van 

instrumenten om te meten in welke mate behandelingen hun eigen specifieke 

doelen bereiken. Geschikte meetinstrumenten moeten niet alleen voldoen aan de 

conventionele methodologische eisen zoals betrouwbaarheid en validiteit, ze 

moeten vanuit theoriegestuurd onderzoek ook precies dat meten waarop de 
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behandeling effect wil bereiken. De vragenlijst voor het meten van 

ziektepercepties (IPQ-R), bijvoorbeeld, is als uitkomstmaat geselecteerd omdat 

deze speciaal ontwikkeld is om de verandering in ziektepercepties te meten. 

Ondanks haar goede methodologische eigenschappen, zullen de resultaten echter 

misleidend zijn als verondersteld wordt dat de IPQ-R meer diepgaande 

veranderingen in de ziektepercepties meet. De misleiding komt voort uit het 

gegeven dat de IPQ-R alleen globale veranderingen in ziektepercepties registreert. 

Op vergelijkbare manier kan ook een algemeen geaccepteerd meetinstrument 

voor fysieke activiteiten (zoals de QBPDS) in misleidende uitkomsten resulteren, 

omdat deze niet de beoogde specifieke doelen van CTIP meten, maar meer 

algemene activiteiten. Specifieke resultaten van CTIP, veranderingen in voor de 

patiënt relevante activiteiten, worden daarmee mogelijk gemist of verdund.  

In dit hoofdstuk namen we stelling in de algemene discussie die over 

Evidence Based Medicine (EBM) gaande is. Een kritisch punt in die discussie is dat 

EBM te methodologiegestuurd zou zijn. Preciezer gezegd, luidt de kritiek dat EBM 

voorkeur zou hebben voor pragmatische trials en meta-analyses en het meer 

gericht zou zijn op groepen met een specifieke medische diagnose dan op 

subgroepen van mensen die geschikt zijn voor revalidatiebehandeling. EBM wordt 

daarom binnen de revalidatie beschouwd als een te weinig specifieke methode 

om klinische beslissingen op te baseren. Echter, met CTIP als illustratief voorbeeld 

laten we zien dat EBM in combinatie met behandeltheorie juist bijdraagt aan goed 

onderbouwde klinische beslissingen. Ons standpunt in de discussie is daarom dat 

kritiek niet gericht zou moeten zijn op EBM zelf maar op de strikte procedures die 

ermee samenhangen. 

 

Hoofdstuk 4: vergelijking van CTIP met twee andere cognitief-gedragsmatige 

behandelingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van een vergelijkende analyse van 

verschillende cognitief-gedragsmatige pijnbehandelingen gepresenteerd. 

Gedemonstreerd wordt hoe specificatie van behandeltheorieën kan bijdragen aan 

het beter begrijpen van (onderzoeksresultaten in) de pijnrevalidatie en de daaruit 

voortvloeiende keuzes in de behandeling. De inhoud en theoretische 

onderbouwing van drie cognitief-gedragsmatige revalidatiebehandelingen voor 

patiënten met CLRK worden systematisch met elkaar vergeleken en tegen elkaar 

afgzet, te weten: Graded Activity (GA), Gradual Exposure in Vivo (GEiV), and 

Cognitive Treatment of Illness Perceptions (CTIP).  

 Uit de vergelijkende analyses komt GA naar voren als de meest 

gedragsmatige van de drie behandelmethoden, aangezien GA zich richt op het 
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veranderen van pijngedrag door middel van operante conditioneringtechnieken 

en dit op een tijdcontingente manier doet. CTIP bleek de meest cognitieve 

behandeling van de drie, omdat het zich richt op het veranderen van 

belemmerende ziektepercepties door middel van mentale experimenten, 

ondermeer met behulp van Socratische dialogen. GEiV kwam uit op een positie 

tussen de twee uitersten van het gedrag-cognitie spectrum. GEiV richt zich op het 

verminderen van de angst voor pijn door patiënten bloot te stellen aan cognitief-

gedragsmatige experimenten.  

De vergelijkende analyses laten zien dat een evenwichtige vergelijking van 

de behandelingen lastig zal zijn. Ten eerste omdat de drie behandelingen zowel 

unieke als overlappende elementen in zich hebben, en ten tweede omdat de 

behandelingen waarschijnlijk het meest effectief zijn voor verschillende 

subgroepen van patiënten met CLRK. Met deze beschikbaar gekomen kennis 

kunnen therapeuten hun voordeel doen: ze kunnen de verschillen tussen de drie 

behandelmogelijkheden aan hun patiënten uitleggen en daarmee patiënten beter 

informeren over de te maken keuzes. Ook kunnen therapeuten nu beter afwegen 

in welke mate de patiënt over de vaardigheden beschikt die nodig zijn om met 

succes aan elk van de drie behandeling deel te nemen. Tenslotte kunnen de 

therapeuten ook in beschouwing nemen in welke technieken zijzelf al vaardig zijn, 

en voor welke ze scholing behoeven. Het is echter de vraag of van therapeuten 

verwacht mag worden dat zij alle drie de behandelingen kunnen geven, of dat het 

beter zou zijn als zij zich in één behandeling te specialiseren. 

 

Hoofdstuk 5: een studie naar de effecten van de behandeling 

De effectiviteit van CTIP is vergeleken met een controlegroep van patiënten die op 

de wachtlijst stond. Dit is onderzocht met een gerandomiseerd onderzoek waarin 

156 patiënten door loting (random) werden verdeeld over behandeling en 

wachtlijst. Beide groepen werden gedurende 18 weken gevolgd. Het onderzoek 

werd uitgevoerd in één revalidatiecentrum. Patiënten (18-70 jaar) kwamen in 

aanmerking voor het onderzoek als ze rugpijn (meer dan drie 3 maanden) hadden 

en voldeden aan de medische criteria voor CLRK. De primaire uitkomstmaat voor 

het onderzoek was de verandering in patiëntrelevante fysieke activiteiten. De 

onderzoekers en de assistenten die de metingen verrichten waren niet op de 

hoogte van (geblindeerd voor) de groepsindeling. De analyse werd volgens het 

intention-to-treat principe gedaan. 

De behandeling was effectiever dan de wachtlijst: er werd een statistisch 

significant (p=0.013) verschil tussen de groepen gevonden in patiëntrelevante 

fysieke activiteiten. De verandering in de behandelde groep was klinisch relevant 
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effect (-19.1 mm) voor patiëntrelevante fysieke activiteiten. Het NNT (Number 

Needed to Treat) was 4. Dit houdt in dat er 4 patiënten moeten worden 

behandeld om bij één patiënt een klinisch relevante verbetering te bereiken in 

vergelijking met de controlegroep. Statistisch significante veranderingen werden 

ook gevonden op de volgende (dimensies) van ziektepercepties: tijdlijn cyclisch 

(p=0.007), consequenties (p=0.048), persoonlijke controle (p=0.001), en 

coherentie (p=0.022). Dit geeft aan dat de ziektepercepties veranderden. De 

veranderingen in ziektepercepties werden gerelateerd aan de veranderingen op 

de patiëntrelevante activiteiten: ze verklaren 14,4% van de variantie. Dit lijkt het 

werkingsmechanisme van CTIP te ondersteunen. Er werden geen statistisch 

significante veranderingen gevonden in algemene fysieke activiteiten (QBPDS). Dit 

strookt met onze verwachting en kan een weerspiegeling zijn van de sterke 

gerichtheid van CTIP op de voor de patiënt relevante activiteiten.  

De gevonden effecten zijn zeer bemoedigend, omdat er in het onderzoek 

niet geselecteerd is op de meest geschikte kandidaten voor CTIP (bijvoorbeeld 

door te selecteren op patiënten met belemmerende ziekte percepties). Het lijkt 

aannemelijk dat grotere effecten bereikt kunnen worden als geschikte kandidaten 

kunnen worden gedefinieerd en geselecteerd voor behandeling. Voor dit eerste 

onderzoek naar de effectiviteit van CTIP was het gebruik van een wachtlijst als 

controlegroep een geschikte keuze. Toekomstige studies kunnen andere (actieve) 

controlegroepen gebruiken (bijvoorbeeld een andere pijnrevalidatiemethode of 

placebogroepen met een vergelijkbare hoeveelheid persoonlijke aandacht) om zo 

de specifieke effecten van CTIP te onderscheiden van generieke effecten. Ook 

onderzoek naar vragen zoals ‘Voor wie en onder welke omstandigheden kan CTIP 

het beste worden toegepast in de klinische praktijk?’ is zeer aanbevolen. Een 

studie naar de lange termijn effecten van CTIP is inmiddels uitgevoerd, maar nog 

niet verwerkt en geanalyseerd. 

 

Hoofdstuk 6: een studie naar de beste kandidaten 

This chapter presents the results of a theory-driven prognostic study exploring 

determinants for best candidates of CTIP. 

De vraag wat de de beste kandidaten voor CTIP zijn werd in de hoofdstuk 

onderzocht met een theorie gestuurde prognostische studie. ‘Eerste generatie’-

studies hebben bijgedragen aan de legitimatie van en de bewijsvoering voor CLRK 

revalidatie. Eerste generatie-(kost)effectiviteitstudies deden dit door een 

antwoord te geven op de vraag ‘Is behandeling effectief?’, en de eerste generatie 

prognostische studies door een antwoord te geven op de vraag ‘Welke patiënten 

lopen risico op een chronisch verloop van de klachten?’. Tweede generatie studies 
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zouden zich moeten richten op het verbeteren van behandeling door vragen te 

beantwoorden zoals ‘Wat werkt voor wie?’. Revalidatieonderzoek zou daarom 

meer doelbewust theoriegestuurde a priori hypothesen moeten testen. 

Deze aanbeveling hebben we ter harte genomen door drie, uit theorie 

afgeleide, behandelspecifieke voorspellers te onderzoeken met een prognostische 

studie. De centrale vraag in deze studie was: Wie zijn de beste kandidaten voor 

CTIP? De drie onderzochte voorspellers van CTIP waren: rationele 

probleemoplossing, discussievaardigheden en verbale vaardigheden. 

Hiërarchische lineaire regressie analyse is gebruikt om hun voorspellende waarde 

te toetsen. Verandering in patiëntrelevante fysieke activiteit, gemeten met de 

PSK, was de primaire uitkomstmaat van CTIP. Aan de studie namen 156 patiënten 

deel, allen kregen ze de CTIP behandeling.  

Rationele probleemoplossing bleek een significante voorspeller van 

verandering in fysieke activiteit. Discussievaardigheden en verbale vaardigheden 

bleken geen significante voorspellers. Rationele probleemoplossing verklaarde 

3,9% van de totale variantie; deze theoriegestuurde voorspeller levert daarmee 

klinisch relevante informatie voor het selecteren van de meest geschikte 

kandidaten voor CTIP. Een minimum score van 44 op de Rational Problem Solving 

schaal (SPSI-RPS), bijvoorbeeld, kan gebruikt worden door clinici om de meest 

geschikte kandidaten voor CTIP te selecteren. Een sterk punt van dit type studie is 

dat variabelen geïdentificeerd zijn die zonder het gebruik van theorie niet naar 

voren zouden zijn gekomen als te onderzoeken voorspeller. 

Het eerste generatie onderzoek naar voorspellers heeft kennis opgeleverd 

over de geschiktheid voor revalidatiebehandeling doordat de focus lag op 

demografische en andere karakteristieken die algemeen zijn voor CLRK populatie. 

Meer kennis over voorspellers van specifieke revalidatiebehandelingen kan clinici 

ondersteunen bij hun beslissing over de vraag ‘Welke behandeling werkt voor 

wie?’. Zulke doelgerichte tests van theoriegestuurde hypothesen vergroten 

daarnaast de kennis en het begrip van de werkingsmechanismen die aan de 

verschillende behandelingen ten grondslag liggen. 

 

Hoofdstuk 7: een studie naar de kwaliteit van de uitvoering van het 

behandelprotocol 

In dit hoofdstuk wordt de getrouwe uitvoering van het behandelprotocol 

beschreven en onderzocht. Om de juiste conclusies uit onderzoeksresultaten te 

kunnen trekken is het belangrijk om vast te stellen of de geplande behandeling 

(het behandelprotocol) ook daadwerkelijk zo is uitgevoerd. De getrouwe 

uitvoering van het behandelprotocol wordt ‘protocoltrouw’ genoemd. In dit 
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onderzoek werd de protocoltrouw door twee beoordelaars onafhankelijk van 

elkaar beoordeeld bij alle beschikbare patiëntendossiers (n=125). Daarmee richt 

dit onderzoek zich dus op de schriftelijke uitkomsten van behandeling, namelijk de 

formulieren en aantekeningen over de behandeling. Vooraf was een score van 

tenminste 50% gesteld als criterium voor voldoende protocoltrouw. 

 Het primaire doel van deze studie was om de protocoltrouw te 

beschrijven voor CTIP, een revalidatiebehandeling voor chronische lage 

rugklachten. De behandelstructuur van CTIP bestond uit drie fasen: in kaart 

brengen, uitdagen en experimenteren. De protocoltrouw voor dit onderdeel was 

over het algemeen ruim voldoende (100%-67%), behalve voor het gebruik van het 

formulier voor de fase experimenteren (21%). De beoordeling van de 

behandelinhoud was gericht op het vaststellen of de behandeling zich 

daadwerkelijk op ziektepercepties richtte, en niet op percepties, ideeën, of 

overtuigingen over andere zaken. De protocoltrouw wat betreft behandelinhoud 

was niet helemaal voldoende (56%-44%). Het 50% criterium werd alleen gehaald 

voor het formuleren van disfunctionele ziektepercepties. Het beoordelen van de 

protocoltrouw wordt (nog) slechts zelden gedaan en leverde waardevolle 

informatie op voor het verbeteren van de protocoltrouw. De resultaten laten 

namelijk zien dat het formuleren van disfunctionele en alternatieve 

ziektepercepties een moeilijke taak is voor de therapeuten en dat dit een punt 

van aandacht is bij toekomstige implementatie van de behandeling. 

 De beschrijving van de protocoltrouw liet zien dat de daadwerkelijk 

uitgevoerde behandeling goed overeenkomt met de geplande behandeling (het 

behandelprotocol). Het is daarom aannemelijk gemaakt dat de resultaten uit het 

gerandomiseerde effectonderzoek (te weten de statistisch significante 

veranderingen in de fysieke activiteiten en de ziektepercepties) toe te schrijven 

zijn aan CTIP. Doordat de protocoltrouw niet perfect was is er ruimte voor 

verbetering van daadwerkelijk geleverde behandeling. In de prognostische studie 

kwam rationele probleemoplossing als enige voorspeller van verandering in 

fysieke activiteiten bij CTIP naar voren. De scores voor behandelinhoud maken 

aanemelijk dat tijdens de behandeling minder een beroep is gedaan op het 

vermogen van de patiënten tot rationele probleemoplossing dan was verwacht. Er 

zijn namelijk minder disfunctionele en alternatieve ziektepercepties geformuleerd 

dan mogelijk was en dus is er minder een beroep gedaan op het rationele 

probleemoplossingvermogen van de patiënten. Deze voorspeller had dus mogelijk 

sterker naar voren kunnen komen uit het onderzoek als er een groter beroep op 

was gedaan tijdens de behandeling. Hetzelfde geldt mogelijk voor de andere 

voorspellers. De beschrijving van de protocoltrouw heeft zo dus bijgedragen aan 
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de interpretatie van de onderzoeken en heeft richtingen aangegeven voor het 

verbeteren van het effect en de voorspellers. 

 Een tweede doel van deze studie was het onderzoeken van de relatie 

tussen (variabelen die samenhangen met) protocoltrouw en uitkomst 

(verandering in fysieke activiteiten). Er werd, met logistische regressie, geen 

significante samenhang gevonden voor patiëntgerelateerde variabelen (duur van 

de CLRK, complexiteit van de CLRK en behandelduur) met de protocoltrouw. De 

samenhang van therapeutgerelateerde variabelen met protocoltrouw werd 

onderzocht door de therapeuten te ordenen op hun mate van protocoltrouw voor 

zowel structuur als inhoud. De drie therapeuten met de hoogste protocoltrouw 

werden vergeleken met de drie therapeuten met de laagste protocoltrouw. De 

belangrijkste observatie was dat de drie beste therapeuten consistent hoog 

scoorden op zowel structuur als inhoud terwijl de drie laagst scorende 

therapeuten inconsistent scoorden (met plaatsen in de range 3 tm 10). Er lijkt dus 

een sterkere samenhang te bestaan tussen therapeutgerelateerde variabelen en 

protocoltrouw dan tussen patiëntgerelateerde variabelen en protocoltrouw. 

Tenslotte werd de invloed van protocoltrouw op behandeluitkomst getoetst 

(independent sampls t-toets). Er werd geen significant effect gevonden. Deze 

studie kan daarom de algemene aanname dat protocoltrouw van invloed is op de 

mate van effectiviteit van de behandeling niet bevestigen.  

 Dit onderzoek naar protocoltrouw liet zien dat de trouw aan de 

behandelstructuur over het algemeen voldoende was, een positieve bevinding. 

Voor verbetering van de protocoltrouw voor CTIP kan het best ingezet worden op 

de inhoud: de nadruk in de behandeling kan nog meer gelegd worden op 

ziektepercepties (en niet op de algemene problemen die samenhangen met 

CLRK). Beoordeling van de behandelinhoud bleek een waardevolle aanvulling op 

de beoordeling van protocoltrouw, deze beperkt zich in de meeste studies tot de 

structuur. De waarde van dit onderzoek voor de interpretatie van de effectstudie 

en de prognostische studie is erin gelegen dat het aanknopingspunten biedt voor 

het verbeteren van de protocoltrouw en aangeeft hoe dit in de toekomst tot 

sterkere effecten en voorspellers kan leiden. Daarom roepen we op tot meer 

onderzoek naar protocoltrouw als middel om onderzoeksresultaten te 

interpreteren en te begrijpen en om tot een beter begrip van behandelprocessen 

te komen. 

 

Hoofdstuk 8: discussie en nabeschouwing 

Belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn dat CTIP effectief is in het 

verbeteren van voor de patiënt relevantie fysieke activiteiten bij patiënten met 
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CLRK en dat rationele probleemoplossing een relevante eigenschap van de patiënt 

is voor succesvolle deelname aan CTIP. De patiënten die deelnamen aan het 

onderzoek waren representatief voor patiënten die in Nederland revalidatieartsen 

bezoeken met CLRK. De behandelaars van het onderzoek werden speciaal 

geschoold om volgens het CTIP behandelprotocol te werken en waren ervaren in 

het geven van multidisciplinaire behandeling aan patiënten met chronische pijn. 

Onder de voorwaarde dat er supervisie beschikbaar is, denken we dat de 

behandeling geïmplementeerd en de resultaten gegeneraliseerd mogen worden 

naar andere revalidatiecentra in Nederland. 

Een klinische aanbeveling op basis van het onderzoek is dat CTIP het best 

toegepast kan worden bij patiënten met CLRK die een rationele 

probleemoplossingsstijl hebben. Gemiddeld bereiken patiënten die meer dan 43 

punten scoren op de rationele probleemoplossingsschaal (SPSI-RPS) een klinische 

relevante verbetering in hun fysieke activiteiten. Ook nodigen de resultaten van 

dit onderzoek zowel behandelaars als anderen die betrokken zijn bij het 

voorschrijven van behandelingen uit, om selectiecriteria toe te voegen die gericht 

zijn op de geschiktheid voor een specifieke behandeling. Dit in aanvulling op de 

bestaande lijst criteria voor ‘geschiktheid voor (multidisciplinaire) revalidatie’.  

Een derde aanbeveling op grond van dit proefschrift is dat clinici kritisch 

reflecteren op de inhoud van hun behandelingen en op grond hiervan hun 

selectiecriteria en procedures aanpassen. Een vierde aanbeveling is dat we 

behandelaars met klem oproepen om te reflecteren op de ingrediënten die samen 

de multidisciplinaire behandeling maken en om weldoordachte keuzes te maken 

over wat toe te passen bij wie. Daarbij verdienen zaken als timing en interactie 

van ingrediënten aandacht. De ingrediënten van behandeling kunnen namelijk wel 

eens als pillen zijn waarvan je niet simpelweg kunt zeggen: hoe meer hoe beter.  

Bovendien kan de ene combinatie beter werken dan een andere. Om deze reden 

raden we dan ook niet aan om CTIP toe te voegen aan het bestaande 

behandelaanbod zonder vooraf zorgvuldig te hebben afgewogen hoe en waar 

CTIP past bij de andere behandelingrediënten.  

In zijn algemeenheid zijn de resultaten van dit proefschrift bemoedigend 

voor de (toekomstige) klinische toepassing van CTIP. Enige voorzichtigheid is 

echter op zijn plaats omdat het gaat om de eerste resultaten van een enkele 

studie. Meer kennis is nodig over het optimaliseren van de behandeling, over 

patiëntkarakteristieken en over de interactie met andere behandelingen. 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek omvatten onderzoek naar de 

lange termijn effectiviteit, kosteneffectiviteit en vergelijking met actieve controle 

behandelingen. Verdere bestudering van de behandelingrediënten van CTIP en 
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het werkingsmechanisme zijn sterk aanbevolen, omdat deze niet alleen CTIP ten 

goede zullen komen maar ook zullen bijdragen aan het bouwen van theorie en 

wetenschappelijk bewijs voor andere revalidatiebehandelingen. Andere 

aanbevelingen voor toekomstig onderzoek zijn het toepassen van CTIP op andere 

problemen en aandoeningen en verdere studies naar het efficiënt toepassen van 

CTIP, bijvoorbeeld door gebruik te maken van tele-revalidatie. Dit alles natuurlijk 

op een zo theoriegestuurd mogelijke manier. 

Door het integreren van theoretische, methodologische en klinische 

overwegingen hebben we geprobeerd een zo breed mogelijke evidentie basis 

voor CTIP te creeren. Dit toepassen van theoriegestuurd onderzoek in de 

revalidatie maakte dat we met drie dilema’s hebben geworsteld. Het eerste 

dilemma was hoe het primaat te geven aan theorie zonder de methodologische 

kwaliteit van de studie te verzwakken. De keuze van de uitkomstmaat voor fysieke 

activiteiten is hiervan een goed voorbeeld. De meetinstrumenten die het beste 

pasten bij de behandeltheorie hadden niet de hoogste methodologische kwaliteit. 

Omgekeerd pasten de methodologisch beste instrumenten weer niet het meest 

bij de behandeltheorie. In dit proefschrift hebben we theorie en methodologie in 

evenwicht gebracht door op elk gebied het beste meetinstrument voor het meten 

van fysieke activiteiten te kiezen en te gebruiken in de effectstudie.  

Het tweede dilemma betrof kiezen tussen bewijzen of verbeteren van de 

effectiviteit van de behandeling. Dit probleem hebben we aangepakt door beide 

studies te integreren in één onderzoeksdesign. Een RCT om de effectiviteit te 

bewijzen en een verklarende studie naar de beste kandidaten voor CTIP 

(predictorenstudie) om de effectiviteit van CTIP te kunnen verbeteren.  

Het derde dilemma was het in balans houden van onderzoeksbelangen en 

klinische belangen. Dit dilemma hebben we benaderd door beurtelings de 

onderzoeksbelangen en de klinische belangen voorrang te geven, al naar gelang 

dat dit het meest passend was. Zo hebben we de klinische belangen volop ruimte 

gegeven bij de invoering en afstemmen van het behandelprotocol van CTIP in de 

praktijk en hadden de onderzoeksbelangen voorrang tijdens het gedeelte van de 

studie waarin de effecten gemeten werden. 

In de nabeschouwing reflecteer ik op de vraag wat dit proefschrift heeft 

toegevoegd aan onze kennis. Ik kom tot de conclusie dat dit proefschrift het beste 

omschreven kan worden als een zorgvuldig rondtasten (gebruikmakend van 

theorie) in de ‘donkere kamer van kennis’, om precies te zijn: in het hoekje van de 

revalidatie. Daarmee heb ik enige kennis toegevoegd, door de richting aan te 

geven waar kennis gevonden kan worden, maar toch vooral door aan te wijzen 

waar het niet is. 


