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In deze bijdrage worden pr sentatie. onderzoek en therapie van 
acute lage rugpijn in 120 ederfandse huisartspraktijken beschrt
ven. De gegeven zijn ontleend aan cen tweetal enquetes, een 
onder de huisartsen en een onder de paticnten. Onderzock en 
therapie blijken een zeer grote variatie te vertonen en lechts ten 
dele sam n te hangen met de aard van de klacht. Het be loop van 
de klachten wordt in hoge mate bepaald door het feit of de rugpijn 
tijd ns het erste contact met de huisarts gepaard gaat met 
uit traling: bij lage rugpijn zonder uitstraling blijkt de progno e 
op korte termijn aanzienlijk beteL 

Inleiding 

Zoals voor lOveel medische problemen 
geldt, zien we in de literatuur over rug
pijn (zie het kader op pagina 33), dat 
vrijwel aile onderzoekingen met betrek
king tot deze klacht verricht zijn door 
specialisten. 
Daaraan kleven bezwaren, want afge
zien van het feit dat lang niet aile men
sen met (lage) rugpijn daadwerkelijk 
patient worden, behandelt de huisarts 
verreweg de meeste patienten met lage 
rugpijn zelf. De in de literatuur beschre
yen patienten vormen dan ook duidelijk 
een selectie. 
Waar moet de huisarts dan zijn kennis 
over de gewone rugpijnpatient vandaan 
halen? 
Deze know how is aileen te verkrijgen 
door verzameling en bestudering van 
gegevens uit de huisartsprakijk. Voort
bouwend op deze basisgegevens en op 
grond van verder onderzoek zal men 
uiteindelijk kunnen vaststellen, of het 
inderdaad van belang is een patient ont
kleed te onderzoeken of niet, of fysio
therapie zin heeft of niet, of ... , enlO
voort; iedere huisarts kan met betrek
king tot lage rugpijn nog tal van dat 
soort vragen bedenken. 
Eerste vereiste is dus: het in kaart bren
gen van wat zich omtrent het beleid en 
beloop afspeelt in de Nederlandse huis
artspraktijk. Met andere woorden: de 
acute lage rugpijn uit de theorie kennen 
we, maar hoe zit het daarmee in de 
praktijk? 
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Vraagstelling 

Gezien het gebrek aan basale gegevens 
over rugpijn-patienten in de huisarts
praktijk, besloten wij ons onderzoek in 
eerste instantie te richten op het verkrij
gen van gegevens over presentatie en 
aanpak van acute lage rugpijn in de 
Nederlandse huisartspraktijk. Barkers 
indeling in wei of niet uitstralende pijn
met verschillende prognoses - leek van 
groot praktisch belang. 6 Zijn indeling 
en zijn definitie van lage rugpijn naar 
lokalisatie in plaats van naar diagnose, 
namen wij over. 
Het beloop van de klacht had onze bij
zondere belangstelling. Om die reden 
hebben wij getracht hierover gegevens 
te verkrijgen, lOwel van de kant van de 
huisarts als rechtstreeks van de patient. 

Onze vraagstelling valt uiteen in drie 
delen: 
• Presentatie. In welke verhouding gaat 
het bij de presentatie van acute lage 
rugpijn om pijn met en pijn zonder uit
straling? 
Zo ontstaan dus twee groepen pa
tienten: de groep zonder uitstralende 
pijn noemen wij LRP-patienten, de pa
tienten met uitstralende pijn LRPU-pa
tienten. Van elke groep aflOnderlijk 
willen wij vervolgens weten door wie, 
waar, wanneer en hoe vaak deze klacht 
gepresenteerd wordt. Zijn er tussen 
LRP- en LRPu-patienten verschillen op 
deze punten? 
• Onderzoek en therapie. Welk onder-

zoek verricht de huisarts bij beide groe
pen, en welke therapie past hij toe? 
• Beloop. Heeft lage rugpijn een ander 
be loop c.g. een andere prognose dan 
lage rugpijn met uitstraling? En denken 
huisarts en patient daar hetzelfde over? 

Acute lage rugpijn werd als voigt gedefi
nieerd: lage rugpijn die bij het eerste 
contact ten hoogste twee weken bestaat 
en gelokaliseerd is distaal van Th 12, 
mediaal van de laterale zijde der lange 
rugspieren en proximaal van de bil
plooien. 
Acute lage rugpijn met uitstraling = LRP 
met uitstraling van de pijn naar een of 
beide benen. 
Wij kozen acute lage rugpijn, aangezien 
deze het best scherp was te omschrijven 
en naar verwachting een relatief kort 
beloop zou hebben. 

Opzet 

Uit de vraagstelling komt naar voren, 
dat wij voor het verzamelen van onze 
gegevens in eerste instantie een beroep 
deden op huisartsen en vervolgens op de 
door hen behandelde patienten. Met 
nadruk vermelden wij dan ook, dat dit 
onderzoek betrekking heeft op een ge
selecteerde populatie: het gaat om pa
tienten met acute lage rugpijn, voor lO
ver zij met hun huisartsen in contact zijn 
gekomen. 

In de herfst van 1981 en de lente van 
1982 werden 200 respectievelijk 100 
huisartsen aangeschreven. Het ging 
hierbij om een aselecte steekproef. ge
trokken uit het Nederlands huisartsen
bestand, lOals geregistreerd bij het NHI. 

Iedere deelnemende huisarts werd ver
lOcht aile nieuwe LRP- en LRPu-pa
tienten die hij of zijn arts-asistent op het 
spreekuur of bij huisbezoek zag, te re
gistreren. Eventuele associes of waarne
mers van de deelnemende huisartsen 
deden niet aan de registratie mee. 
Niet geregistreerd werden patienten 
jonger dan 16 jaar of ouder dan 65 jaar, 
en (in verband met mogelijke transcul
turele problemen) niet in Nederland ge
boren en getogen patienten. 
De registratieperiode bedroeg vier we
ken. Iedere patient die tijdens deze pe
riode in het onderzoek werd opgeno
men, diende na registratie eveneens ge
durende vier weken vervolgd te worden, 
als van een vervolg in het contact sprake 
was. De deelnemende artsen waren dus 
maximaal acht weken bij het onderzoek 
betrokken. 
Ten behoeve van de registratie kregen 
de deelnemers vragenformulieren. 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1983: 26 (supp1 H&P 7) 



Hierop dienden per patient gegevens te 
worden ingevuld over leeftijd, geslacht, 
pijnsoort, anamnese, toegepast onder
lOek, therapie en eventuele vervolgcon
tacten (maximaal 4). Het invullen 
diende tijdens of vlak na het desbetref
fende contact te gebeuren. Uitdrukke
lijk werd de deelnemers verzocht niet 
anders te handelen dan zij normaal ge
wend waren. 
De vragenformulieren met daarop de 
hele registratieperiode van maximaal 
vierweken, werden per week verzameld 
en ingestuurd. Dit betekent, dat ze in de 

Literatuur 

Over de oorzakcn \',In rugpijn hcbben in de 
loop der jarell velc Iheoricen hCI liehl gc
zien. voor hel groolSlc decl afkom ' tig van 
orthopeden. neurologen. ncurochirurgen 
en andere pecialislen. 
Bij de opkomsl van de rontgenologic \\crd 
spondylosi~ be ehreven als oorzaak van la
ge rugpijn: Mixter cn Barr gavcn de prola
bercnde tu. cnwcrvclschijf aile schuld. I 
Ook naar niet-lichamelijkc faelOren ter 
verklaring an lage rugpijn wcrd vee I on
derzock verrichl. P~ychologen onder
cheiddel1 om, rugpijnkaraktcr ~ ' . 

ergotherapeuten noemden ecn verkcerde 
werkhouding als oorzaak.' · Het problecm 
van de indeling van d..: ven,chillcnde rug
pijnbeelden is er niet m..:e opgcio t. In 197~ 
werd de I ntcrnational ocict)' for the stud~ 
or the Lumbar Spine opgaieht 0111 mea 
klaarheid te brcngen in dc vcr chillende 
oorten rugpijn. Dc alnicllcmin ontbreekt 

nog steeds een algemene diagnoseelassifi
catic . ~\'enals ov~reen temming over een 
goede aanpak van het problcem. 
De huisarts Barker hield zieh niet bezig mel 
een indeling van lage rugpijn op grond v<ln 
oorzaak of diagnose. maar ondcn.chcidde 
in zijn praktijk twee grote groepen lage 
rugpijnpatienten. uitsluitcnd naar de door 
de patient <Htngege\'en lokalisatie van de 
pijn. Vervolgens keek hij. hoc het deze 
groepen verging. 
Dc eerste groep noeml hij Low Bud. Pain . 
Deze wordt gekenmcrkt door een neiging 
tot sncl en spontaan herMc!. vooral ab oe 
klachl acuut onl~taan is. De twcede groep 
noemt hij Back and Leg Pain. dat \\ il zeg
gen: pijn met uitstraling Ilaar eCIl of beide 
benen. Deze groep bevat volgen zijn ob
crvalie ver chillende syndromen dic nogal 

een cen langer ziektebeloop hebben: bin
ncn dezl' groep vie len bij hem ook alk 
pecialistische vcrwijzingen " 

AI deze ob crvatics Idoppen. ZllU dilt m~t 
name voor de praktijk van de hui~arb vun 
groot belang kunn.:n zijn. LOUler hel reil 
dat de palient O\'er uitstraling van oe pijn 
klaagt. zou dan immer al betekenen dat de 
prognoe aangaande het beloop slechtcr i~. 
Verder onderzoek lOU dan moeten uitwij
zen of deze progno c thcrapcuti ch te bdn
vlDeden is . 
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vijfde tim achtste week na de startdatum 
binnenkwamen op het NHG-bureau. Na 
de follow-up periode kreeg iedere pa
tient van zijn huisarts een korte enquete 
thuisgestuurd met vragen over de ernst 
en lokalisatie van de pijn en over even
tuele andere behandelaars. De patient 
stuurde de enquete rechtstreeks naar 
het NHG-bureau terug. Via codenum
mers werd de anonimiteit gewaarborgd. 
Vermeld dient nog te worden, dat lOwel 
de uiteindelijke deelname als de volle
digheid van de binnengekomen gege
yens in positieve zin beinvloed is, door-

Ook Pederen en Belan vonden in hun 
praktijk dat een langdurig beloop van d.: 
rugpijnkaehtcn kan worden verwacht wan
neer uil. traling naar het been aanwezig b. 
evenals wanneer de pijn langzaam onl t<lan 
is or recidiveert . - ., 
Dat het hierbij om een minderheid van de 
palienten gaaL komt uit talrijke be chrij
vingen naar voren. Hoekstra gecft een uit
gebreid lileralUUroverzichL waaruit blijkt 
dat lagc rugpijn in het algemecn van korte 
duur i')" De huisarl ziel zijn patient met 
lage rugpijn in 75- '0 proeent van de geval
len sleeht~ cen of {wee keer: daarna is de 
klacht kennciijk(?) voorbij .'11 I I 

Erm.tige \'ormen komen sporadi eh "oor. 
Barker vond ze in minder dan I procem van 
de ge"allen ." Ondank dit mcestal kortdu
rende beloop en ondanb hel reil dat 
leeht een klein deel van de men 'en met 

lage rugpijn daarvoor zijn hui arts be
zoekt I~ . is rugpijn voor de huis<ln, I eh cen 
vrij onwangrijk problcem. Dat blijkt uit 
epidemiologi che gege"em,. 
Over het algemecn wordl daarbij melding 
gemaakt van 30-35 nieuwc arts-patient con
lacten in \'erband met lage rugpijn per WOO 
patienten per jaur. 1'·1' De verhouding 
mannen : vrouwen bedraagt ongcvcer 3::! . 
De huisarts zou ccn rugpijnpaticm per ~o 
consulten zien. lh 

Hierbij dient een kanllekening te \\orden 
geplaat,t. Dc beschikbare djrer zijn vaak 
mocilijk te \ergciijken . doordat bijna 
teeds vcr"hillende dcfinitie van rugpijn 

gebruikt worden. doordal men vaak niet 
aangecft wclke p,lliCnlen al> .. nieu\\" of als 
.. oud" worden getcld. en doordut men vaak 
gehecl ver~chillend samel1ge~teldc pa
tientenpopulaties heeft bekeken. 
Dat alles neemt niet weg dat de hui~art, 
geregeld rugpijnpatient.:n op zijn ,preek
uur zief. dat er geen gocdc diagnos.::elus~ifi

calie be,taaf. dat o\'cr de rclat ie diugno~c
therapie weinig bekend i,. en dill hui,art
sen toch een anaml1e e afnemen en ol1der
zoek doen. Otieman \'errichll~ cen enque
te onder vijftien Haagsc hui~art cn en tcl
de va l. dal allen lichallletijk onderzoek 
deden. echtcr zonder cniee uniformitcil. 
van zeer sUlllmier tot uitg~breid. I' 

dat (aspirant) deelnemers die geen for
mulieren instuurden, telefonisch bena
derd werden. 
Uiteindelijk bleken 128 huisartsen be
reid, aan het onderzoek deel te nemen. 
De verkregen gegevens van acht deelne
mers waren niet bruikbaar wegens in
vulfouten. Van de 497 bij het onderzoek 
betrokken patienten beantwoordden 
475 de vragenlijst. 

Nagegaan werd in hoeverre de deelne
mende artsen representatief zijn voor 
de oorspronkelijke groep van 300. 

In de literatuur \'indcn we da<\rvoor uitgc
breide. vaak nogal vcr chillendc onder
zoek chema ·S .'~ 1- " De Working Group 
on Back Pain is echtcr helemaal niet zo 
overtuigd van het nut van allerlci onder
zoeksschema' : \'olgen deze onderzockcrs 
lijkt all.:: ' \\,at men docl. geen invloed Ie 
hebben op het natuurlijke beloop van de 
rugpijn. ~' Zo\\'el de huisart die zeer uitge
brcid de lage rugpijnpatient ondcrzoekt. 
al zijn collega die dat nauwclijks or niet 
doe I. vindt du steun in de literatuurgegc
ven . 

Het bij\'ocglijk naam\\'oord .. goed" bij on
derzock is van betrekkelijke waarde! Toeh 
telt bijvoorbeeld Hoen op grond van een 

'lUdie bij de Gemeen chappelijke Medi
che Dien l. dat paticnten vaak foutief bc

handeld worden (bijvoorbeeld te lange or 
Ie ondoclmalige fy iotherapic). ollldat ze 
niet goed onderzocht zijn." 
Wal betrcft de therapie is het al niet an
ders. Volgens de Working Group on Back 
Pain zijn de mee te therapieen l1iet wcten
chappelijk gecvalucerd. Zij cOl1stateerde 

een grool gebrck aan vergelijkend ondcr
zoek op dit gebicd. Huisartsen pa~scn vauk 
analgetica. rysiotherapie. smcel sels en bed
rust loe ." I In de literatuur wordt cen 
behandcling vaak pO ' itief afgeschilderd. 
zonder dat rekening gehouden is met het 
fcit dal rugpijn in een groot a<1nwl gevallen 
spontaan verdwijnt. 
De conelu. ie moet zijn. dat de lilcratuur 
wij top een behodtc aan meer onderzoek 
naar het verschijn,el lage rugpijn in de 
hui~ampraktijk. Daarbij hodt het niet in 
de eerste plaat te gaan Olll een dia
gno eela · ~ificatie. noch om het "a,tstellcn 
van goede of minder goede onderzoek -
chema '~ cn therapiecn. Van primair be-

lang is veeleer. of het ondcrscheid in lage 
rugpijn op grond \'an lokali,atie conSe
quenties heef!. zowe! voor d~ huisarts als 
voor de patient. 

En dan zijn \\ e weer terug bij de onderzoe
kingen van Barker. Pedersen en Belart. 
Deze hebbcn dan ook een belangrijke rol 
gespeeld bij de vraagstelling en opzet van 
ons ondenoek. 
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Deelnemers en niet-deelnemers werden 
daartoe vergeleken wat betreft jaar van 
vestiging, praktijkvorm (solist of geas
socieerd) en plaats van vestiging (platte
land, verstedelijkt platteland of stad). 
Onder sle deelnemers waren de geasso
cieerde huisartsen oververtegenwoor
digd. Overigens verschilden beide groe
pen niet significant. Bij de in de tekst 
vermelde "Nederlandse huisarts" dient 
deze restrictie dus in acht genomen te 
worden. 
Bij de .analyse van de gegevens werd 
uitgegaan van significantie bij een over
schrijdingskans van minder dan 5 pro
cent. Voor zover sprake is van statis
tisch schatten, is uitgegaan van 95 pro
cent betrouwbaarheidsintervallen. 
Waar statistisch getoetst is, gebeurde dit 
met de Chi-kwadraattoets. 

Resultaten 

Presentatie. Van de 120 huisartsen van 
wie bruikbare respons werd ontvangen, 
zagen vijf huisartsen meer dan tien pa
tienten. Negentien deelnemers daaren
tegen zagen geen enkele patient met 
acute lage rugpijn. Totaal werden 497 
patienten geregistreerd. Daarbij waren 
anderhalf keer zoveel mannen als vrou
wen (300 respectievelijk 197). Van de 
patienten klaagden er 308 over LRP en 
189 over LRPU, een verhouding van 
grofweg 3:2. Er bleek geen verb and te 
bestaan tussen de aard van de pijn - LRP 

of LRPU - en het geslacht van de patient. 

Tabell- Table 1. Aantal vervolgcontac
ten en pijnsoort bij de niet-verwezen pa
tienten. Percentages - Number of follow
up encounters and type of pain in the 
patients not referred. Percentages. 

Follow-up LRP LRPU Total 
encounters (N=273) (N=143) (N=421) 

o 
1 
2-4 

72 
19 
9 

x' = 13.3; P < 0.01. 

57 
25 
18 

67 
21 
12 

Bij een verdeling in leeftijdscategorieen 
van 10 jaar blijkt 30 procent van de 
patienten tussen de 36 en 45 jaar te zijn. 
Zij vormen daarmee de grootste groep 
patienten die voor acute lage rugpijn 
contact zoekt met de huisarts. Met het 
quder worden blijkt LRPU een relatief 
steeds belangrijker plaats in te nemen. 
Dit geldt zowel voor vrouwen als voor 
mannen. 

Verreweg het grootste dee I (87 procent) 
van de patienten zegt in het voorafgaan
de jaar hoogstens twee keer rugpijn te 
hebben gehad. Van patienten die in het 
voorafgaande jaar meer dan vier keer 
rugpijn hebben gehad, kan men zich 
afvragen of bi j hen niet sprake is van een 
acute exacerbatie van een chronisch 
ruglijden. De grens acuut/chronisch 
lijkt enigszins arbitrair. Wij hebben be
sloten ook deze kleine groep patienten 
(4 procent) toch als patienten met acute 
lage rugpijn te beschouwen. Zij zijn dan 
ook in de analyses opgenomen. 
Van aile patienten blijkt 11 procent 
voor acute lage rugpijn een visite aan te 
vragen. Het al of niet hebben van uit
stralende pijn speelt daarbij geen rol. 

Door onze definiering van acute lage 
rugpijn troffen we in het onderzoek ai
leen patienten aan, die niet langer dan 
twee weken klachten hadden, voor zij 
hun huisarts raadpleegden. Van deze 
groep wacht het merendeel niet al te 
lang: reeds na vier dagen is de helft van 
de patienten in verband met rugpijn bij 
zijn huisarts geweest. Het maakt daarbij 
niet uit of er sprake is van uitstraling. 
Evenmin blijkt er verband te bestaan 
tussen geslacht of leeftijd van de patient 
en de tijd tussen begin van de klachten 
en eerste consult. 
Een belangrijke bevinding is, dat pa
tienten met uitstralende pijn significant 
vaker zijn teruggegaan naar hun huis
arts, dan patienten die bij het eerste 
contact geen last hadden van uitstraling 
(tabel1); dit zou immers kunnen wijzen 
op een ander beloop van de LRPU. 

Uit de patientenenquete komt naar vo-

ren, dat 3 procent van de patienten na 
het eerste contact met de huisarts op 
eigen initiatief naar een alternatieve ge
nezer is gegaan. Tot deze categorie wer
den gerekend de acupuncturist, manu
eel therapeut, chiropractor. paragnost 
en natuurgenezer. Wij vonden geen 
aanwijzingen dat patienten met LRPU 

meer van deze mogelijkheid gebruik 
maakten dan patienten met LRP. 

Onderzoek en therapie. Voor de beant
woording van de vraag, welke vormen 
van onderzoek tijdens het eerste contact 
verricht werden, konden de deelnemen
de huisartsen kiezen uit dertien voorge
drukte categorieen. Uit de resultaten 
blijkt, dat bij patienten die met acute 
lage rugpijn bij de Nederlandse huisarts 
komen, gemiddeld vier vormen van on
derzoek worden toegepast, en dat in 
bijna 9 van de 10 gevallen bij het eerste 
contact inspectie, palpatie en onderzoek 
van de beweeglijkheid wordt verricht 
(tabel 2). 
Voor de meeste van deze vormen van 
onderzoek maakt het geen verschil of er 
al dan niet sprake is van uitstraling. Dat 

Tabel 2 - Table 2. Onderzoek bij het 
eerste contact met de huisarts (N=497). 
Percentages. - Examination at the first 
encounter with the general practitioner 
(N=497). Percentages. a 

Aimed palpation 87 ±3 
Aimed inspection 86 ±3 
Mobility testing 80 ±4 
Lasegue test 58 ±4 
Other neurological 
examinations 38 ±4 
Examination of the legs 35 ±4 
Examination of the feet 16 ±4 
Psychosocial study 14 ±3 
Radiological examination 9 ±3 
Examination of the abdomen 6 ±2 
Laboratory studies 4 ±2 
No examination made 2 ±1 
Other examinations 1 

, The added ± is an interval estimate at generaliza
tion. 

Tabel 3 - Table 3. Phi-correlatie - coefficienten tussen metho
den van onderzoek (1). N=497 - Phi-correlation coefficients 
between methods of examination (1). N=497. 

Tabel4- Table 4. Phi-correlatie-coefficienten tussen methoden 
van onderzoek (2). N=497 - Phi-correlation coefficients 
between methods of examination (2). N=497. 

1 Aimed palpation 
2 Aimed inspection 
3 Mobility testing 
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2 

.36 

3 

.30 

.38 
1 Lasegue test 
2 Other neurological examinations 
3 Examination of the legs 
4 Examination of the feet 

2 

.53 

3 4 

.39 .22 

.45 .27 
.50 
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is wei het geval voor de proef van Lase
gue, "ander neurologisch onderzoek" 
en onderzoek van de benen; dit onder
zoek wordt significant vaker toegepast, 
als de patient klaagt over uitstraling van 
de pijn. De percentages luiden dan voor 
LRP respectievelijk LRPU : 
- proef van Lasegue 49 respectievelijk 
74 procent; 
- ander neurologisch onderzoek: 32 
respectievelijk 49 procent; 
- onderzoek van de benen: 28 respec
tievelijk 46 procent. 
Daarnaast waren we geinteresseerd in 

Synopsis. Acute low back pain in 
practice 

Introduction. The scanly general pmctice 
literature on back pain shows thm dif· 
ferentiation between low back pain (in this 
study abbreviated lRP) and low baek pain 
with radiation (in thi study abbreviated 
lRPU) is of great practical significance .'" 
The problem definition of this study ha~ 
three component part~: 
I. What is the ratio between low back pain 
without radiation (l RP) and low back pain 
with radiation to one or both leg (lRP ) in 
general practice patients pre. enting with 
acute low back pain? 
2. Which examination does the general 
practitioner perform in both groups of 
patients. and which therapy does he pre· 
scribe'! 
3. Does lRP differ from LRt'U in natural 
history or progno i ? 

lethod, A random ample from the total 
group of Dutch general practitioners was 
invited to participate in this study. During 
four week (and if necessary during a ec
ond period of four week for follow-up 
encounter) the participants regi tered thc 
following data on alllRP and lRPU paticnts 
they aw in the office or iH home encoun
ter : age. ex.typeofpain.history.diagnos
tic examinations . therapy and follow-up 
encounter (if any). Supplemental data 
were obtained by mean of a questionnaire 
distributed among the patient after com
pletion of the follow-up period. 
Results. Of the 3UO general practitioner 
invited. 120 finally participated in the 
tudy. So far as could be established. they 

can be considered representative of the 
original ample. Of the 497 patient, 47' 
completed Ihe questionnaire . 

I. Of the 497 patient. 308 had lRP and 189 
had I PR lJ . There \Va no corrclat ion be
tween the patien!'s ex .(nd the type of pain. 
Mo t patients (30 per cent) were in age 
group 36-45 years. LRPU was relatively 
more often diagnosed in the higher age 
groups. Patient, with lfl.l'L had ignific
antly more follow-up encounter~ (/(Ibl(' I). 
2. Methods of examination averaged four 
per patient (/(Ible 2) . The Lascgue te;,t and 
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het voorkomen van onderzoekscombi
naties. Er bleken liefst 126 verschillende 
combinaties te zijn toegepast bij 497 
patienten. De meeste kwamen weinig 
voor. Daarom zochten we naar clusters , 
groepen van onderzoeken die meer dan 
toevallig bij elkaar horen. Het uitvoe
ren van het ene onderzoek geeft daarbij 
een grotere kans dat ook het andere 
wordt uitgevoerd , en het niet toepassen 
van dat onderzoek zal er vaak toe leiden 
dat ook het andere achterwege blijft. 
Met andere woorden: zijn er bij de mo
gelijke onderzoekshandelingen groep-

.. other neurological examinations were 
sienificantly more often performed in lRPlJ 
patients: all other methods of examination 
were evenly di tributed over the two 
groups. In both groups. two examination 
clu ter were found (tables 3 and -/). A third 
clu ter - laboratory studies and examina
tion of the abdomen - wa found only in the 
LRP group. 
Table 5 how the wide di ersity of 
method of treatment. Only in referral 10 

the phy iotherapist at the first encounter 
wa there a ignificant difference between 
the lRP and the LRPU group (9 and 16 per 
cent respectively). In the end. as many asn 
per cent of the patients were referred 10 the 
physiotherapist. 
3. In 13 per cent of the lRP patients with 
one or more follow-up encounter radia
tion did occur in a later tage . The Lfl.PU 
patient with one or more follow-up 
encounters howed one of three pos iblc 
result: di appearance of radiation. perma
nent radiation or a varying condition . How
ever. the number are too mall to permit 
meaningful conclu ions. 
The questionnaire revealed thaI a favour
able outcome was. ignificantly more often 
ob erved in lR\ than in lRPU patient · (wble 
6). onsiderable pain per isted in 22 per 
cem of the patient who had had only one 
encounter with the practitioncr and had not 
been referred . The same applies to 1!! per 
cent of the patients with one or more fol
low-up encounter (wble 7). Tables 8 and 9 
likewi e how that the prognosis of I.RI'U is 
ignificantly Ie favourable than that of 

LRP. 
Discussion. compari on of the data 
obtained from the general practitioners 
with those obtained from the pmient by 
means of the questionnaire. shows that a 
patient' decision not to return for a second 
encounter by no mean implic. that the 
symptom have improved or disappeared . 
Moreover. the gencral practitioncr often 
thinks that the radiation has di appeared. 
\ hile the patient entirely di agrees with 
this. 
As regard · the relatively unfavourable 
prognosi of I RP . the result · published by 
Barker. Pedersen and Belart'" were amply 
confirmed . 

jes van onderzoeken die hoog corre
leren? 
Die zijn er inderdaad; wij vonden in 
totaal drie clusters . 
Twee clusters (tabel/en 3 en 4) zijn van 
toepassing op beide groepen patienten, 
allaten zij voor de LRP-groep een hoge
re graad van homogeniteit zien. De der
de cluster - laboratoriumonderzoek en 
onderzoek van de buik - is aileen te 
vinden in de LRPu-groep. Mogelijk 
denkt de huisarts in deze gevallen aan 
referred pain. 
Het maakt voor de patient overigens 
weinig uit, of hij in de spreekkamer van 
zijn arts of thuis wordt onderzocht. AI
leen de proef van Lasegue wordt bij 
visites significant vaker verricht (80 ver
sus 56 procent) . 

Ais behandeling kregen de patienten 
gemiddeld twee verschillende thera
pieen of adviezen . Dit verschilde niet 
voor LRP en LRPU . Uit tabel 5 blijkt dat 
de behandelingen die de Nederiandse 
huisarts toepast bij een eerste contact 
met een patient met lage rugpijn, een 
zeer grote diversiteit vertonen. Duide
lijk is dat analgetica bij de behandeling 
van acute lage rugpijn favoriet zijn. 
Smeersels en het laten inwerken van 
warmte worden ook vaak aanbevolen. 
De categorie "advies ten aanzien van 
schoeisel" was niet voorgedrukt, doch 
werd als meest frequente geregistreerd 
in de apart aan te geven "overige thera
pieen." 
Yoor geen enkele behandeling bestaat 
een significant verschil tussen LRP en 
LRPU, behalve voor de verwijzing naar 
de fysiotherapeut: de patient met uit
stralende pijn wordt bij het eerste con
tact in 16 procent van de gevallen naar 
de fysiotherapeut verwezen, patienten 
zonder uitstralende pijn in 9 procent van 
de gevallen. 
Wij hebben de verwijzingen naar de 
fysiotherapeut ook voor de vervolgcon
tacten geheel geanalyseerd. Daarbij 
bleek dat 31 procent van de 163 pa
tienten die terugkwamen, tijdens een 
van de vervolgcontacten naar de fysio
therapeut werd verwezen. De patient 
met acute lage rugpijn heeft dus bij 
vervolgcontacten een aanzienlijk grote
re kans om naar de fysiotherapeut ver
wezen te worden dan tijdens het eerste 
contact met de huisarts. Er is dan overi
gens geen verschil meer tussen LRP- en 
LRPu-patienten. 

Tenslotte kunnen we over deze vorm 
van therapie zeggen, dat van aile pa
tienten die voor acute lage rugpijn met 
hun huisarts in contact komen, 22 pro-
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cent vier weken later onder behandeling 
van de fysiotherapeut is. 
Van de 163 patienten die terugkwamen, 
werden er voorts tien naar een specialist 
verwezen, dat is 6 procent, tegen 2 pro
cent bij het eerste contact; dit verschil is 
niet significant. 
Bij 78 van de 163 patienten wijzigde de 
huisarts de behandeling op een andere 
wijze, zander te verwijzen. 
Bij aile hier beschreven beleidswijzigin
gen maakt het geen verschil, of de uit
straling verdwenen is of juist bij het 
vervolgcontact blijkt te zijn opgetreden. 

Beloop. Wij hebben gezien dat pa
tienten die bij het eerste contact last van 
uitstralende pijn hebben, daarmee va
ker naar hun huisarts teruggaan dan 
patienten die geen last hebben van uit
straling. In de groep "terugkomers" met 
oorspronkelijk LRP (n=83) blijkt in 11 
gevallen later ook de klacht uitstraling 
te zijn opgetreden. Generaliserend mag 
gesteld worden dat bij LRP-patienten die 
de huisarts terugziet. in 13 ± 8 procent 
van de gevallen in een later stadium 
uitstraling van de pijn optreedt, althans 
naar het oordeel van de arts. 
In de groep "terugkomers" met oor
spronkelijk LRPU kunnen drie catego
rieen onderscheiden worden: 
- patienten bij wie tijdens een der vol
gende contacten de uitstraling verdwe
nen blijkt te zijn; 
- patienten die elke keer over uitstra
ling blijven klagen; 
- patienten bij wie het beeld nogal wis
selt: nu eens weI uitstraling, dan weer 
niet. 
De aantallen patienten binnen deze ca
tegorieen zijn te klein om generalisaties 
toe te laten. 
Interessante aanvullende gegevens over 
het be loop kwamen uit de patienten
enquete naar voren. Hieruit bleek dat 
na een maand 76 procent van de pa
tienten vermeldt dat de pijn verdwenen 
of minder is, terwijl bij 24 procent de 
pijn hetzelfde is gebleven of zelfs is ver
ergerd. Het aantal patienten met een 
gunstig beloop van de pijn is bij LRP 
significant hoger dan bij LRPU. zaals 
blijkt uit tabel 6. 

Voor een verdere analyse hebben wij de 
totale groep patienten verdeeld in twee 
subgroepen: de patienten die niet door 
de huisarts zijn teruggezien en ook niet 
zijn verwezen, en de patienten die meer 
dan een contact met hun huisarts heb
ben gehad (tabel 7). 
Binnen de eerste groep (patienten van 
wie de huisarts misschien denkt dat ze 
genezen zijn) blijkt de pijn in 22 procent 
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van de gevallen hetzelfde of zelfs verer
gerd te zijn, met een significant gunsti
ger prognose voor LRP-patienten. De 
groep patienten die weI bij de huisarts is 
teruggekomen, geeft een nog minder 
rooskleurig beeld. Ook in deze groep 
hangt de ernst van de pijn na een maand 
samen met de oorspronkelijke pijn
soort, zij het dat deze samenhang niet 
significant is. 
In de enquete werd de patient ook naar 
de lokalisatie van de pijn gevraagd. Van 
de totale groep LRP-patienten die na een 
maand nog pijn hebben, zegt 26 procent 
dat die pijn op dat moment uitstraalt 
naar een of be ide benen. Dat dit percen
tage voor LRPu-patienten significant ho
ger ligt (64 procent), zal geen verbazing 
wekken (tabeI8). 
Uit tabel 9 blijkt dat van de LRP-pa
tienten die niet teruggegaan zijn naar 

Tabel 5 - Table 5. Therapieen of ad
viezen bij het eerste contact (N=497). 
Percentages. - Therapy or advice at the 
first encounter (N=497). Percentages." 

Analgesic 63 ±4 
Embrocation 35 ±4 
Heat 28 ±4 
Advice concerning activities 20 ±4 
Exercises 14 ±3 
Referral to physiotherapist 12 ±3 
Advice concerning inability 
to work 11 ±3 
Other medication 7 ±2 
Psychotropic drug 5 ±2 
No therapy 4 ±2 
Interviews 4 ±2 
Advice to lose weight 3 ±1 
Injection therapy 3 ±1 
Referral to specialist 2 ±1 
Referral to manual therapist 2 ±1 
Homoeopathic medication ±1 
Other therapy ±1 
Advice concerning footwear ±1 

, The added ± is an interval estimate at generaliza
tion. 

huisarts en die na een maand nog pijn 
hebben, 20 procent last heeft van uit
stralende pijn. Voor LRPu-patienten lag 
dit percentage nog aanmerklijk hoger 
(61 procent). Geen van allen yond het 
blijkbaar nodig naar de huisarts terug te 
gaan. 
Zoals gold voor de ernst van de pijn, 
geldt ook voor de lokalisatie dat deze 
een minder gunstig beloop vertoont bij 
de patienten die in verb and met de rug
pijn meer dan een contact met hun huis
arts hebben gehad. In beide groepen 
bestaat een significant verband tussen 
de oorspronkeIijke pijnsoort en de loka
lisatie na een maand. 
Bij een op deze tabel gebaseerde analy
se, waarbij de totale groep onderver
deeld werd in de subgroepen LRP en 
LRPU, bleek geen significant verband te 
kunnen worden aangetoond tussen te
rugkom-patroon en de lokalisatie na 
een maand. De conclusie dringt zich op, 
dat de prognose meer samenhangt met 
de oorspronkeIijke pijnsoort dan met 
het aantal contacten met de huisarts. 

Beschouwing 

Presentatie. Het is bekend dat vrouwen 
over het algemeen vaker op het spreek-

Tabel6 - Table 6. De aanwezigheid van 
pijn na een maand en de oorspronkelijke 
pijnsoort. Totale groep, exclusief verwe
zen patienten. Percentages. - The pres
ence of pain after one month and the 
original type of pain. Total group, ex
cluding referred patients. Percentages. 

LRP LRPU Total Presence 
of pain (N=266) (N=157) (N=423) 

Disappeared 
Diminished 
Unchanged 
Aggravated 

x' = 23.7; P < 0.01. 

36 
46 
16 
2 

17 
49 
29 
5 

29 
47 
21 
3 

Tabel 7 - Table 7. De aanwezigheid van pijn na een maand en de oorspronkelijke 
pijnsoort. Subgroepen. Percentages. - The presence of pain after one month and the 
original type of pain. Subgroups. Percentages. 

No follow-up encounters One or more follow-up 
and not referred" cncountcrsh 

Presence of pain 
LRP LRPU Total LRP* LRPU* Total 

(N=185) (N=82) (N=267) (N=81) (N=75) (N=156) 

Disappeared 43 24 37 21 9 15 
Diminished 42 38 41 53 61 57 
Unchanged 14 32 19 21 25 23 
Aggravated 1 6 3 5 4 5 

'x' = 20.9; P < 0.01. h Correlation not significant. but LRP more favourable than LRPU. 
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uur van hun huisarts verschijnen dan 
mannen. Valkenburg vindt in zijn epi
demiologisch onderzoek bovendien, dat 
vrouwen vaker last hebben van rugpijn 
dan mannen. 22 Uit ons onderzoek blijkt 
daarentegen, dat anderhalf keer zoveel 
mann en als vrouwen met acute lage rug
pijn hun huisarts raadplegen. Deze be
vinding sluit aan bij de uit de literatuur 
bekende verdeling9, met daarbij uiter
aard de kanttekening van de vrijwel 
voor ieder onderzoek verschillende 
morbiditeitsclassificatie. Blijkbaar 
geeft acute lage rugpi j n voor een man 
veelvuldiger aanleiding de arts te con
sulteren dan voor de vrouw. Dat hierbij 
de aard van de pijn een belangrijke rol 
speelt, lijkt niet aannemelijk. Het al dan 
niet hebben van uitstraling blijkt im
mers ook niet van invloed te zijn. Facto
ren buiten de aard van de klacht gele
gen, moeten een rol spelen. 
Wei iets over de aard van de klacht komt 
naar voren bij de presentatie van LRPU. 
De relatief belangrijke plaats van deze 
klacht bij oudere mensen doet vermoe
den, dat het hierbij gaat om een proces 
dat na verloop van langere tijd tot uiting 
komt. 

Onderzoek en therapie. Ons onderzoek 
toonde een grote variatie in benadering 

'van acute lage rugpijn door de huisarts. 

Tabel 8 - Table 8. De lokalisatie van de 
pijn na een maand en de oorspronkelijke 
pijnsoort. Totale groep. Percentages. -
Localization of the pain after one month 
and the original type of pain. Total 
group. Percentages. 

Localization 
of pain 

Back (buttock 
included) 
Back and leg 
Leg 

LRP LRPU Total 
(N=156) (N=127) (N=283) 

74 
24 

2 

36 
58 
6 

57 
39 

4 

x' = 41.7; P < om. 

Vooral de behandeling blijkt zeer di
vers. Waarschijnlijk reflecteert dit de 
heersende onzekerheid over de te vol
gen gedragslijn. Anderzijds blijkt uit de 
clusteranalyse (met name de trias in
spectie, palpatie, onderzoek van de be
weeglijkheid) dat er ook van een zekere 
uniformiteit kan worden gesproken. Is 
dit een deel van wat Van Weel in zijn 
bijdrage "een soort eigen huisartsge
neeskundig beleid" noemt? 
Aan het verschil in onderzoek bij pa
tienten die wei of geen uitstraling heb
ben, ligt ongetwijfeld de veronderstel
ling ten grondslag, dat uitstraling een 
uiting kan zijn van wortelprikkeling. En 
wortelprikkeling kan in de huisartsprak
tijk onderzocht worden door middel van 
drie onderzoeksmethoden, de proefvan 
Lasegue, "ander" neurologisch onder
zoek en onderzoek van de benen. Blijk
baar acht de huisarts het nuttig, wortel
prikkeling vast te stellen. Het staat niet 
vast, of hij aan zijn bevindingen conclu
sies verbindt, omdat de uitkomsten van 
het verrichte onderzoek ons niet bekend 
zijn. Wei werd duidelijk dat de huisarts 
bij de behandeling van LRPU de fysio
therapeut een belangrijker rol toekent 
dan bij LRP. Het blijft de vraag of hij tot 
deze beslissing komt op grond van 
anamnese aileen, of op basis van ver
richt onderzoek. 
Gezien de belangrijke rol die de fysio
therapie bij de behandeling van acute 
lage rugpijn blijkt te spelen, verdient 
het aanbeveiing in deze richting verder 
onderzoek op gang te brengen. 

Het beloop. Ons onderzoek was in zo
verre origineel van opzet, dat het de 
mogelijkheid bood de uitkomsten van 
een artsen-enquete te koppelen aan de 
uitkomsten van een patienten-enquete. 
Hierdoor werd duidelijk dat het niet 
meer terugkomen van de patient aller
minst betekent dat de klachten verdwe
nen of zelfs maar verbeterd zijn. Ook 
ten aanzien van het blijven bestaan of 
het later optreden van uitstraling blij-

Tabel 9 - Table 9. De lokalisatie van de pijn na een maand en de oorspronkelijke 
pijnsoort. Subgroepen. Percentages. - Localization of the pain after one month and the 
original type of pam. Subgroups. Percentages. 

Localization of pain 
(according to patient) 

No follow-up contacts 
and not referred" 

Back (buttock included) 
Back and leg 
Leg 

LRP 
(N=97) 

80 
19 
1 

'x' = 26.0; P < 0.01. h x' = 11.6; P < (J.OI. 

LRPU 
(N=60) 

38 
58 
3 
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Total 
(N=157) 

64 
34 
2 

One or more follow-up 
contactsh 

LRP LRPU Total 
(N=59) (N=67) (N=126) 

64 34 49 
32 57 45 
4 9 6 

ken huisarts en patient in opmerkelijke 
mate met elkaar van mening te verschil
len: volgens de artsen had bij het laatste 
contact met hun huisarts 21 procent van 
de teruggekomen LRPu-patienten nog 
uitstralende pijn, terwijl66 procent van 
deze groep patienten na een maand 
zegt nog last van uitstraling te heb
ben. Weliswaar zijn dit momentopna
men op verschillende tijdstippen, maar 
men zou in de beschreven volgorde eer
der een kleiner dan een groter aantal 
patienten met uitstraling verwachten. 
Naar de oorzaken van deze discrepantie 
kan men slechts gissen. Van be lang is de 
constatering, dat onderzoek uitsluitend 
op basis van aan de arts gepresenteerde 
morbiditeit, een foutief beeld van het 
be loop zal geven. 

Tenslotte betreft de belangrijkste be
vinding uit ons onderzoek de prognose 
van acute lage rugpijn. De huisarts die 
een patient met acute lage rugpijn voor 
het eerst ziet, kan uitsluitend op basis 
van de anamnese zeggen, dat de progno
se duidelijk ongunstiger is, wanneer de 
pijn blijkt uit te stralen naar een of be ide 
benen. De patient zal dan vaker binnen 
vier weken terugkomen, hij zal zijn 
klacht na die tijd in mindere mate als 
verdwenen beschouwen en de pijn zal 
vaker nog uitstralen. 
Dit alles ondersteunt de mening van 
Barker, Pedersen en Belart, dat acuut 
begonnen en ko,rte tijd bestaande pijn 
zonder uitstraling een gunstig be loop 
heeft. Ten aanzien van het terugkomen 
zijn onze resultaten niet bewijzend, aan
gezien ook het ziektegedrag van pa
tienten en het terugbestelgedrag van de 
deelnemende artsen een rol kan hebben 
gespeeld. Nader onderzoek in deze rich
ting is zeker gewenst. Wij hopen daar
toe een aanzet gegeven te hebben. 
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Het beleid bij lage rugldachten 
Een groepsdiscussie van huisartsen en fysiotherapeuten 

DR. H. F. J. M. CREBOLDER 

In deze bijdrage wordt ver Jag gedaan van een groepsdiscussi 
van elf huisartsen en dri fysiotherap ut n over het thema lage 
rugklachten. Noch bij de huisart en, noch bij de fy iotherapeut n 
bleek veel overeen temming te bestaan over het te volgen beleid. 
Heftige pijn in de acute fase en geen of weinig verb tering na 
enkele we ken zijn redenen am naar de fysiotherapeut te verwij
zen. Wat er dan moet gebeuren, is onduidelijk. In de Be chou
wing wordt ingegaan op het belang van adequate classificaties en 
van procedure voor de onderlinge amenwerking. Het artikel 
wordt besloten met een ze tal "richtlijnen". 

Inleiding 

De dertien huisartsen van Venlo-Oost 
vormen samen een waarneemgroep. Se
dert enige jaren komen deze huisartsen 
elke twee a drie maanden gedurende 
twee uur bijeen om zich te verdiepen in 
een huisartsgeneeskundig onderwerp. 
Bij toerbeurt bereiden twee van hen dat 
voor. Gewoonlijk wordt begonnen met 
een of meer schriftelijke casus, gevolgd 
door een meer algemene discussie. 
Meestal wordt daarbij een consulent 
(specialist, apotheker) uitgenodigd. 
In maart 1983 yond een bijeenkomst 
plaats om het beleid bi j lage rugklachten 
te bespreken. Er waren elf huisartsen 
aanwezig en drie ervaren fysiotherapeu
ten; twee van hen hebben een informele 
samenwerkingsrelatie met een groep 
huisartsen. 
De procedure voor deze avond was als 
voigt. De aanwezigen werden verdeeld 
over drie gespreksgroepen, met steeds 
een fysiotherapeut erbij. Eerst werd een 
casus besproken en vervolgens kwamen 
enige algemene vragen over het beleid 
bij lage rugklachten aan de orde. De 
sessie werd beeindigd met een gezamen
lijke discussie. 

Casus 

Mevrouw P, 45 jaar oud, is huisvrouw en 
heeft twee kinderen. Zij komt maandag
ochtend op het spreekuur vanwege pijn 
in de rug. Zij heeft dit nu twee dagen, ze 
geeft de pijn aan onder in de rug. Deze 

doet zoveel pijn dat ze er slecht door 
slaapt. Ze heeft geen idee hoe ze eraan 
gekomen is. 
De anamnese levert verder geen bijzon
derheden op. Bij lichamelijk onderzoek 
ziet U dat ze de rug krom houdt van de 
pijn. Bij buigen doet het pijn in het lum
bale gebied, en daar is de hypertone pa
ravertebrale musculatuur flink druk
pijnlijk, rechts meer dan links. 
U houdt het op een myalgie. 
Wat is Uw beleid? 
Op vrijdag komt zij terug en vertelt dat 
zij nog net zoveel pijn heeft. 
Kijkt U haar opnieuw na? Wat is Uw 
beleid? 
Veronderstel dat U geen reden heeft 
Uw aanvankelijke diagnose te wijzigen, 
wat is dan Uw beleid? 
Na drie weken komt zij weer op Uw 
spreekuur. Het gaat slechts iets beter. 
Wat doet U? 

De vragen zijn toegespitst op het te 
volgen beleid. De specifieke kenmer
ken van anamnese en onderzoek bij lage 
rugklachten zijn grotendeels buiten be
schouwing gelaten. 
Over het beleid bij het eerste consult 
bestond nog een tamelijk grote mate 
van overeenstemming. Iedereen schreef 
een analgeticum voor, al of niet gecom
bineerd met een smeersel. Bijna ieder
een adviseerde "warmte". Een minder
heid noteerde "uitleg" of lOU een oefen
advies geven. 
Bij het tweede consult waaierde het be
leid al aardig uit. Een meerderheid van 
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