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SAMENVATTING

In dit proefschrift staat onderzoek naar nekpijn centraal. Nekpijn is een veel 
voorkomende klacht en heeft een grote impact op de patiënt zelf, zijn sociale 
omgeving en de maatschappij als geheel. Nekpijn kent vele mogelijke oorzaken 
en redenen waarom de klachten blijven aanhouden. Patiënten en therapeuten 
proberen daarnaast (de behandeling van) nekpijn zo doeltreffend mogelijk te 
benaderen. Het doel van het proefschrift is dan ook om nekpijn in brede zin en 
vanuit meerdere kanten te onderzoeken en te belichten. 

Hoofdstuk 1. Inleiding
In hoofdstuk 1 worden de algemene doelen van dit proefschrift beschreven. Ook 
wordt in dit hoofdstuk de ernst van het probleem nekpijn in kaart gebracht, waarbij 
wordt ingegaan op de incidentie, de prevalentie en de kosten van nekpijn. 
Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de behandeling met Manuele Therapie volgens de 
Utrechtse School (MTU), die is ontwikkeld en toegepast door Van der Bijl sr, uitgebreid 
beschreven. Deze behandeling speelt een prominente rol in dit proefschrift. De 
theoretische achtergronden en de rationale van dit holistische behandelsysteem 
worden uiteengezet en het therapeutische proces wordt beschreven. Om inzicht 
te krijgen in de verschillen tussen andere vormen van manuele therapie, wordt de 
MTU-behandeling vergeleken met  andere vormen van manuele therapie.
In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de keuzes en de rationale voor de 
verschillende onderwerpen die in de achtereenvolgende hoofdstukken in dit 
proefschrift aan de orde komen.
Zoals aangegeven speelt de MTU-behandeling een belangrijke rol in dit proefschrift. 
Er zijn verschillende behandelmethoden voor nekpijn die vaak in eerste instantie  
op empirische gronden zijn ontwikkeld en al dan niet theoretisch zijn onderbouwd. 
Hoewel de effectiviteit van manuele therapie vaak is onderzocht, is er tot op heden 
nog geen onderzoek gedaan naar de (kosten-)effectiviteit van de MTU-behandeling. 
Dat is de aanleiding om het verschil in (kosten-)effectiviteit met fysiotherapie te 
onderzoeken bij patiënten met subacute en chronische aspecifieke nekpijn. In de 
hoofdstukken 2 tot en met 5 zal hier nader op worden ingegaan. In hoofdstuk 2 
wordt het design van het onderzoek nader toegelicht waarna in hoofdstuk 3 het 
verschil in effectiviteit van de interventies wordt beschreven. Hoofdstuk 4  gaat 
in op het verschil in kosteneffectiviteit van de MTU-behandeling ten opzichte van 
fysiotherapie. 

Hoofdstuk 5 van dit proefschrift gaat in op de ontwikkeling van een richtlijn voor  
het rapporteren over manuele therapie interventies in gepubliceerd onderzoek. De 
beschrijving van toegepaste interventies in gepubliceerd onderzoek is op dit moment 
vaak niet adequaat. Daarmee is transitie van de onderzochte interventie naar de 
klinische praktijk niet goed mogelijk. Deze matige beschrijving van de onderzochte  
behandelmethodes heeft aanleiding gegeven een richtlijn te ontwikkelen voor 
adequate beschrijving van de manueel therapeutische interventie in artikelen.
In hoofdstuk 6 wordt stil gestaan bij de psychosociale aspecten bij patiënten met 
nekpijn. Naast de mechanische en biomedische aspecten waarop therapeutische 
interventies zijn gericht, spelen bij patiënten met langdurige nekpijn ook psychosociale 
aspecten een rol. In het hoofdstuk wordt ingegaan op de rationale achter de keuzes 
om specifieke psychosociale variabelen te onderzoeken en of deze variabelen 
behandeluitkomsten bij verschillende therapieën kunnen voorspellen.
In hoofdstuk 7 wordt een eerste aanzet gedaan om prognostische risicoprofielen  
te onderscheiden bij patiënten met aspecifieke nekpijn. Dit naar aanleiding van 
onderzoek bij patiënten met lage rugklachten voor wie een screening instrument, 
de STarT Back Tool (SBT), is ontwikkeld. Differentiatie op het matchen van patiënt-
variabelen en therapie-aspecten zou de uitkomst-successen van de behandelingen 
kunnen vergroten. Het in kaart brengen van risicofactoren voor een slechte 
behandelprognose kan helpen om een uiteindelijke keuze te maken voor een 
optimale therapie.
Tot slot wordt in hoofdstuk 8 een samenvatting gegeven van de belangrijkste 
bevindingen van het proefschrift, worden discussiepunten aangegeven op de 
verschillende onderdelen van de onderzoeken en suggesties gedaan voor 
toekomstig onderzoek.

Hoofdstuk 2. Design van het Onderzoek
In dit hoofdstuk wordt het protocol beschreven dat dient als uitgangspunt voor 
het onderzoek naar het verschil in  (kosten)effectiviteit tussen Manuele Therapie 
Utrecht (MTU) en fysiotherapie (FT). 
Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek voeren onafhankelijke 
onderzoeksassistenten de randomisatie uit, ingedeeld naar blokken bestaande 
uit  ernst van de klacht en leeftijd. De deelnemers aan het onderzoek zijn 
patiënten met nekpijn klachten in de leeftijd van 18 tot 70 jaar. In het design 
van het onderzoek worden de behandelprotocollen voor MTU en fysiotherapie 
gedetailleerd beschreven, waarbij  de deelnemende fysiotherapeuten de protocollen 
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voor FT hebben opgesteld. Het MTU behandelprotocol is een standaardprotocol 
en wordt ook uitgebreid beschreven in hoofdstuk 1. Ook worden in het design de 
basislijnmetingen beschreven evenals de uitkomstmaten. Primaire uitgangsmaten  
waren ervaren herstel en functioneren. De secundaire uitkomstmaat betreft de 
intensiteit van pijn. Tot slot worden ook prognostische factoren in het design 
omschreven, evenals de meetmomenten waarop de metingen worden uitgevoerd. 
Patiënten vulden aan het begin, na drie, zeven, 13, 26, 39 en 52 weken digitaal of 
met pen en papier de vragenlijsten in.

Hoofdstuk 3. Effectiviteit Interventies
De uitvoering en resultaten van het gerandomiseerde onderzoek naar het verschil in 
effectiviteit tussen MTU en FT – uitgevoerd langs de lijn van het design uiteengezet 
in hoofdstuk 2 – worden in dit hoofdstuk beschreven.  
In totaal hebben 181 patiënten deelgenomen (90  in de MTU-groep en 91 in de 
FT-groep) die zijn verwezen door de huisarts of zijn ingesloten op basis van zelf-
verwijzing. Bij het onderzoek zijn 20 onderzoeksassistenten, 17 manueel therapeuten 
en 27 fysiotherapeuten van  16 praktijklocaties in Nederland betrokken geweest. 
Multilevel analyses van het onderzoek, uitgevoerd volgens het intention-to-treat 
principe, laten gedurende de periode van een jaar geen statistische of klinisch 
relevante verschillen zien in de effectiviteit tussen de MTU-groep en de FT-groep. 
Het  aantal behandelingen bij de MT-groep bleek significant lager te liggen dan bij 
de FT-groep (respectievelijk 3 behandelingen versus 6 in de periode van  7 weken 
en 6 behandelingen versus 10 in de periode van  26 weken).

Hoofdstuk 4. Kosten Effectiviteit
In hoofdstuk 4 wordt een analyse gemaakt van het verschil in de kosteneffectiviteit 
tussen de  MTU-groep en de FT-groep. 
In de analyse is gekeken naar de interventiekosten, de gezondheidskosten en 
productiviteitkosten. Als klinische uitkomstmaten zijn het ervaren herstel, het 
functioneren en voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY’s) gehanteerd. 
Deze uitkomstmaten zijn gemeten over een periode van een jaar.
Na 52 weken bleken er geen significante verschillen tussen de beide groepen. 
Hoewel de interventiekosten en gezondheidskosten lager waren in de MTU-groep 
in vergelijking met de FT-groep, waren in de MTU-groep de productiviteitkosten 
significant hoger. Er waren ook geen verschillen in de kosteneffectiviteit bij 
patiënten voor zowel het ervaren herstel, het functioneren als de QALY’s.  

De overkoepelende conclusie van hoofdstukken 3 en 4 is dat keuze van therapie 
niet op basis van verschillen in de effectiviteit en/of kosteneffectiviteit van MTU en 
FT gemaakt kunnen worden. Dit betekent dat de voorkeuren van patiënten en/of 
therapeuten een voorname rol spelen bij de behandelkeuze.

Hoofdstuk 5. Richtlijn voor Rapporteren over Manuele Interventies. 
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn voor het rapporteren 
over manuele therapie interventies in onderzoek. De matige beschrijving van de 
onderzochte  behandelmethodes  in gepubliceerd onderzoek gaf aanleiding een 
richtlijn te ontwikkelen voor het beschrijven van Spinal Manipulative Therapy (SMT) als 
uitbreiding op de CONsolidated Standard Of Reporting Trials Statement (CONSORT 
Statement) en de gemodificeerde richtlijn voor niet-farmacologische trials. Een 
adequate beschrijving van manuele therapie is immers noodzakelijk om bij positieve 
resultaten de behandeling te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Ook voor het 
clusteren van resultaten van afzonderlijke onderzoeken in systematische reviews is een 
adequate beschrijving van de onderzochte interventies een voorwaarde. 
In een Delphi studie met internationale experts op het gebied van SMT zijn online 
enquêtes uitgezet om consensus te bereiken over een lijst met criteria voor minimale 
beschrijving van SMT in publicaties. Alvorens de internationale experts zich over de 
lijst hebben gebogen, is een eerste versie van een lijst met criteria geformuleerd op 
basis van literatuuronderzoek en vervolgens – na raadpleging van experts – verder 
ontwikkeld. Deze lijst is vervolgens middels de Delphi methode aan de internationale 
experts voorgelegd. In totaal hebben 123 experts uit 18 landen aan de Delphi 
studie meegedaan, van wie 70% werken als clinicus, 93% als onderzoeker, 27% als 
academicus en 14% als tijdschriftredacteur (> 100% omdat de meeste experts meer 
dan twee rollen vervulden). Indien 70% van de respondenten een positief antwoord 
gaf op een item werd dit als relevant verondersteld. Na twee ronden werd consensus 
op alle items bereikt, waarna een workshop met 18 deelnemers werd gehouden om de 
beschrijving van de items nader te preciseren en indien nodig te herformuleren. Ook 
is het gelukt om in die workshop gezamenlijk een voorbeeld te formuleren van een 
goede beschrijving  van een SMT-behandeling zoals die in een gepubliceerd artikel 
zou moeten worden opgenomen. In Delphi ronde drie is de uiteindelijke lijst voor 
de minimale beschrijving van SMT vastgesteld.
De uiteindelijke lijst beslaat 24 items in vijf domeinen, te weten: 
 1 de rationale van de therapie 
 2 beschrijving van de interventie 
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 3 beschrijving van de SMT technieken 
 4 toegevoegde interventies/technieken gegeven aan de SMT groep
 5 kwantitatieve data. 

Hoofdstuk 6. Psychosociale Variabelen
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar de invloed van psychosociale variabelen 
bij patiënten met nekpijn beschreven. Het is  bekend dat psychosociale variabelen 
bij patiënten met musculoskeletale pijn invloed hebben op de uitkomst van 
behandelingen. In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de invloed van de 
volgende vier psychosociale variabelen: 1) de verwachting van de behandeluitkomst; 
2) de geloofwaardigheid van de behandeling; 3) de beheersingsoriëntatie  (locus 
of control); en 4) angstvermijdingsgedrag. 
De vraag is of deze psychosociale variabelen behandeluitkomsten kunnen 
voorspellen, naast demografische en klinische variabelen en of een specifieke 
behandeling (MTU en FT) de behandeluitkomsten modificeert. Hierdoor zou 
mogelijk de keuze van de behandeling effectiever kunnen worden uitgevoerd.  
De bovengenoemde vier psychosociale variabelen zijn bij de deelnemende 
patiënten onderzocht. Behandelsuccessen bij patiënten zijn gedefinieerd op de 
uitkomstmaten van het ervaren herstel, functioneren en pijn. Demografische en 
klinische variabelen worden in de dagelijkse praktijk bij patiënten bevraagd (zoals 
leeftijd, geslacht, ernst van de klacht, eerdere behandelingen, functioneren, pijn, 
algehele mentale en fysieke gezondheid. 
Hiërarchische logistische regressie analyses van het onderzoek toonden aan dat 
uitkomstverwachtingen van patiënten een toegevoegde waarde hebben bovenop 
de bekende demografische en klinische variabelen. De  extra voorspellende 
waardes op het uitkomstsucces is 6% op pijn en 17% op functioneren na 7 
weken, en  16% op functioneren na 26 weken. Geloofwaardigheid van de 
behandeling, beheersingsoriëntatie en angstvermijdingsgedrag hadden geen 
significante toegevoegde waarde. Er waren geen significante interacties tussen de 
behandelingen in de MTU-groep en de FT-groep en de psychosociale variabelen in 
enig model of bij enige uitkomstmaat.

Hoofdstuk 7. Patiënt Risicoprofielen 
In dit hoofdstuk wordt een aanzet gedaan om te komen tot de mogelijkheid om 
prognostische risicoprofielen  te onderscheiden bij patiënten met aspecifieke 

nekpijn. De aanleiding voor dit onderzoek en de aanzet die wordt gedaan is 
gelegen in het feit dat voor lage rugpijn een dergelijk instrument reeds bestaat en 
positieve resultaten heeft opgeleverd. Het doel is om voor aspecifieke nekpijn ook 
te komen tot een goed functionerend instrument.  
Voor lage rugpijn is een screening instrument gemaakt met negen items, de STarT 
Back Tool (SBT), dat is getoetst op betrouwbaarheid en validiteit. Vervolgens 
zijn patiënten met rugklachten ingedeeld op laag, medium en hoog risico en zijn 
gestratificeerde behandelingen toegepast en vergeleken met gebruikelijke zorg. 
Gestratificeerd behandelen bleek de beste optie te zijn.  De vraag is of voor 
patiënten met  nekpijn een analoge vragenlijst de drie profielen onderscheidt en 
of deze een relatie hebben tot succes na behandeling. 
Op basis van data en vergelijkbare constructen van drie in Nederland uitgevoerde 
gerandomiseerde klinische trials zijn vragen analoog aan de SBT geselecteerd. 
Het betreft vragen en stellingen over co-morbiditeit (uitstralingspijn en pijn elders), 
functioneren, angst, depressiviteit, pessimistische verwachtingen van de patiënt, 
stemming en onaangename gevoelens. 
In totaal zijn 466 patiënten geïncludeerd met als resultaat dat 70,7% een laag, 23,3% 
een medium en 6,9% een hoog risicoprofiel lieten zien. Deze drie risicoprofielen 
verschilden op basislijn onderling significant op pijn, functioneren en op mentale 
en fysieke gezondheid. Slechtere scores op basislijn correspondeerden met hogere 
risicoprofielen. Met een longitudinale regressie analyse (generalized estimating 
equation, GEE), op de uitkomstmaat ervaren herstel bleek een overall statistisch 
significant verschil tussen de risicoprofielen voor elk risicoprofiel gemeten op 
respectievelijk 6-9, 26 en 52 weken.  
De uitkomsten van deze exploratieve studie geven aanleiding om een screening 
instrument op risicofactoren bij patiënten met nekpijn verder te ontwikkelen. 
Vervolgens moet het screening instrument worden getoetst op psychometrische 
eigenschappen voordat dit in een groter cohort kan worden getoetst op de 
voorspellende waarde.

Hoofdstuk 8. Algemene Discussie
In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste bevindingen van het proefschrift samengevat. 
Daarnaast worden discussiepunten aangegeven op de verschillende onderdelen 
van de onderzoeken, zoals praktische en onderzoekstechnische aspecten. Verder 
worden implicaties voor de praktijk aangegeven en suggesties gedaan voor 
toekomstig onderzoek.


