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Inleiding
Er worden veel verschillende termen gebruikt om uitstralende 

pijn in het been te beschrijven: ‘lumbosacraal radiculair syn-

droom’, ‘ischias’, ‘radiculopathie’ en ‘discushernia’ zijn  enkele 

ervan.1 In de Nederlandse richtlijnen wordt het lumbosacraal 

radiculair syndroom gedefinieerd als ‘in de bil en/of het been 

uitstralende pijn, vergezeld van één of meerdere symptomen 

of verschijnselen die suggestief zijn voor een aandoening van 

een specifieke lumbosacrale zenuwwortel’.2,3 Dit is een con-

sensusdefinitie, want er is geen gouden standaard voor de di-

agnose ‘zenuwwortelaandoening’.
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Het lumbosacraal radiculair syndroom komt vaak voor en geeft 
een grote ziektelast, maar etiologie, behandeling en prognose zijn 
op cruciale onderdelen nog onvoldoende wetenschappelijk on-
derbouwd. In de spreekkamer hebben huisarts en patiënt het 
vaak over ‘hernia in de rug’, maar die diagnose kan niet gesteld 
worden op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek alleen: 
daarvoor is beeldvorming nodig. Wel kan de anamnese signifi-
cante aanwijzingen opleveren voor een hernia: BMI < 30, niet-
plotseling begin, gevoelsstoornis en verergering van de beenpijn 
bij hoesten, niezen of persen. De enige bevinding die de kans op 
een operatie voorspelt, is de ernst van de pijn in het been; andere 
factoren die de prognose consistent beïnvloeden zijn nog niet ge-
vonden. Er is dan ook meer onderzoek nodig naar de rol van in-
flammatoire factoren, naar de werkzaamheid van veelgebruikte 
behandelingen, zoals pijnmedicatie en fysiotherapie, en naar sub-
groepen van patiënten die baat hebben bij een bepaalde behan-
deling. Zulk onderzoek zou vooral ook in de eerste lijn gedaan 
moeten worden.
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De kern
 ▪ De diagnose ‘discushernia’ kan niet gesteld worden op basis 

van anamnese en lichamelijk onderzoek alleen; daarvoor is 
beeldvorming nodig. Wel zijn er significante aanwijzingen: BMI < 
30, niet-plotseling begin, gevoelsstoornis en verergering van de 
beenpijn bij hoesten, niezen of persen.

 ▪ Het zou correcter zijn, de syndroomdiagnose ‘lumbosacraal 
radiculair syndroom’ te hanteren.

 ▪ De ziektelast van het lumbosacraal radiculair syndroom is 
groot, maar in veel gevallen verdwijnen de klachten binnen 12 
weken.

 ▪ MRI-onderzoek is alleen nodig als er alarmsymptomen zijn of 
als er een indicatie is voor een operatie.

 ▪ Er is weinig goed onderzoek gedaan naar prognostische fac-
toren. Alleen de ernst van de pijn in het been blijkt consistent 
geassocieerd met een operatie.

Het lumbosacraal radiculair syndroom komt vaak voor 

en geeft geregeld invaliderende klachten. De 29 pagina’s tel-

lende NHG-Standaard Lumbosacraal radiculair syndroom, 

waarvan de tweede herziening gepubliceerd werd in de zo-

mer van 2015, kan gemakkelijk de indruk wekken dat we al-

les wel zo ongeveer weten, maar dat zou een vergissing zijn. 

Zoals de standaard zelf aangeeft, zijn etiologie, behandeling 

en prognose op cruciale onderdelen nog onvoldoende weten-

schappelijk onderbouwd. In de eerste lijn is weinig onderzoek 

naar het syndroom gedaan en moet men zich vaak behelpen 

met extrapolaties van resultaten uit de tweede lijn. In deze 

beschouwing presenteer ik de bevindingen uit het onderzoek 

naar de diagnose en prognose van het lumbosacraal radicu-

lair syndroom, dat ik heb uitgevoerd in het kader van mijn 

proefschrift.4

Diagnose
Wat is bekend?
De diagnose ‘lumbosacraal radiculair syndroom’ wordt ge-

steld op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek, en 

wordt dan ook in de NHG-Standaard aangemerkt als een syn-

droomdiagnose.3 Beeldvormend onderzoek is alleen aangewe-

zen als er alarmsymptomen zijn of als er een indicatie is om te 

opereren. De oorzaak is meestal een discushernia, maar kan 

bijvoorbeeld ook een wervelkanaalstenose, ontsteking of tu-

mor zijn.

Een recente Cochrane-review laat zien dat de afzonderlijke 

tests van het lichamelijk onderzoek weinig waarde hebben 

voor het diagnosticeren van een lumbale discushernia.5 Men 

vermoedt dat de anamnese meer diagnostische waarde kan 

hebben, maar hier is weinig onderzoek naar verricht.

De diagnostische waarde van de anamnese
Wij onderzochten de diagnostische waarde van 20 anam-

nestische bevindingen in de tweede lijn, bij 395 patiënten 

met ernstige klachten van het lumbosacraal radiculair syn-

droom.6 De deelnemers hadden klachten sinds 6 tot 12 weken 

en waren door de huisarts verwezen naar de neuroloog. In 

een univariate analyse bleken 4 van de 20 anamnese-items 

significante voorspellende waarde te hebben voor de diag-

nose ‘discushernia’ op de MRI [tabel 1].4,6 Dit waren: BMI < 30, 

niet-plotseling begin, gevoelsstoornis en verergering van de 

beenpijn bij hoesten, niezen of persen. De 16 niet-significante 

anamnestische bevindingen waren: leeftijd, geslacht, ziek-
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voor een operatie, is MRI-onderzoek nodig. Aangezien er geen 

gouden standaard is voor de diagnostiek van een zenuwwor-

telaandoening, berusten de criteria voor de anamnese en de 

syndroomdiagnose op consensus. De anamnesevragen zoals 

beschreven in de NHG-Standaard voldoen goed.

Wat zeg ik tegen de patiënt?
Het lumbosacraal radiculair syndroom wordt in de volksmond 

ook wel ischias genoemd, naar de nervus ischiadicus, en in de 

praktijk (bijvoorbeeld ook op www.thuisarts.nl) gebruikt men 

meestal de term ‘hernia in de rug’. Een discushernia is inder-

daad bij de meerderheid van de patiënten de oorzaak van het 

lumbosacraal radiculair syndroom, maar bij een aanzienlijk 

deel (voor de eerste lijn mogelijk meer dan 20 tot 47%)6-10 blijkt 

er op de MRI geen discushernia aanwezig die de klachten ver-

klaart.

De diagnose ‘discushernia’ kan simpelweg niet op basis 

van de anamnese en lichamelijk onderzoek gesteld worden. 

Daarom zou het correcter en vollediger zijn, uit te leggen 

dat de klachten worden veroorzaakt door prikkeling van een 

zenuw(wortel) die zich uitstrekt tot in het been en dat dit 

meestal, maar niet altijd, veroorzaakt wordt door een uit-

stulping van een tussenwervelschijf: een hernia in de rug. 

Voor verdere uitleg over de hernia kan worden verwezen naar 

www.thuisarts.nl. 

teverzuim, intellectueel zwaar beroep, fysiek zwaar beroep, 

roken, duur van de beenpijn, pijn in het been erger dan in de 

rug, rugpijn langer dan 12 weken, pijn in aanvallen, eerder 

dezelfde pijn, subjectief krachtverlies, hernia’s in de familie, 

verslechtering door zitten, sportdeelname en voorkeur voor 

een operatie.

Deze univariate resultaten zijn in de klinische praktijk 

echter niet per se bruikbaar. Daarom hebben we geprobeerd 

met multivariate logistische regressie een model te maken 

van de verschillende anamnese-items. Dit model had echter 

onvoldoende discriminatie: het kon patiënten met of zonder 

discushernia op de MRI niet goed genoeg onderscheiden. Ook 

een eerder ontwikkeld model, dat wel een goede discriminatie 

gaf, bleek in onze onderzoekspopulatie onvoldoende te discri-

mineren.7

De diagnostische waarde van anamnese en lichamelijk 

onderzoek is onvoldoende voor het stellen van de diagnose 

discushernia op MRI. In [tabel 2] worden de factoren bespro-

ken die het stellen van de diagnose bemoeilijken.

Is het erg om de syndroomdiagnose LRS te hanteren? 
Nee, zolang er geen alarmsymptomen zijn. De etiologie van 

het lumbosacraal radiculair syndroom is in de acute fase niet 

belangrijk: het is niet bewezen dat er in de acute fase verschil-

lende behandelingen nodig zijn naar gelang van de oorzaak. 

Alleen als er alarmsymptomen zijn of als er een indicatie is 

Tabel 1 Anamnestische bevindingen die voorspellende waarde hebben 
voor de diagnose ‘discushernia’

Bevinding OR (95%-BI)

BMI < 30 2,89 (1,45 tot 5,74)

Niet-plotseling begin 2,14 (1,13 tot 4,06)

Gevoelsstoornis 2,78 (1,38 tot 5,59)

Verergering van de beenpijn bij hoesten,  
niezen of persen

2,50 (1,27 tot 4,90)

Oddsratio’s (OR) voor bevestiging van de diagnose met MRI, berekend met univariate 
analyse. Er werden 20 anamnestische bevindingen geanalyseerd, de getoonde 4 items 
hadden een significante associatie met de diagnose.

Tabel 2 Factoren die het stellen van de diagnose discushernia op basis 
van anamnese en lichamelijk onderzoek bemoeilijken

Diagnostisch probleem Uitleg

De etiologie van het 
lumbosacraal radiculair 
syndroom is nog niet 
volledig bekend 
(discushernia is lang niet 
altijd de oorzaak)

 ▪ In een populatie zonder rugklachten heeft 
28-76% een discushernia8,9

 ▪ Bij 20-47% van patiënten met klachten die 
passen bij lumbosacraal radiculair syndroom 
is geen compressie aanwezig6,10

 ▪ Er komt steeds meer bewijs dat naast 
mechanische ook niet-mechanische oorzaken 
een rol spelen (inflammatoire factoren)11

Er is geen geschikte 
gouden standaard

 ▪ Intra- en interobservervariabiliteit bij de 
beoordeling van MRI’s12

 ▪ In vergelijking met de bevindingen bij operatie 
heeft MRI een sensitiviteit van 75% en een 
specificiteit van 77%13

 ▪ Bij operaties is echter sprake van selectie- en 
verificatiebias

Een complex diagnostisch 
proces is niet gemakkelijk 
in een model te vatten

 ▪ Geen tijdsafhankelijke factoren (in de praktijk 
vaak verschillende consulten)

 ▪ Sommige factoren zijn lastig te operationali-
seren (bijvoorbeeld ‘klinische indruk’ en 
‘kennis over de patiënt’)

 ▪ De generaliseerbaarheid naar andere 
populaties blijkt vaak beperkt (onder andere 
door andere voorafkans)

Er is nog weinig onderzoek 
gedaan

 ▪ Daardoor is moeilijk te bepalen welke 
variabelen in een diagnostisch model 
thuishoren

 ▪ Voor betrouwbare resultaten zijn grote 
populaties nodig 

Abstract
Verwoerd JH. The secrets of sciatica. Huisarts Wet 2016;59(3):105-7.
Lumbosacral radicular syndrome (sciatica) is common and causes significant disabi-
lity, but crucial aspects of our knowledge of its aetiology, treatments, and prognosis 
lack a firm scientific basis. It has several potential causes, such as inflammation and 
disc herniation. While general practitioners and patients often talk about a ‘hernia-
ted or slipped disc’, this diagnosis cannot be made on the basis of the patient history 
and physical examination alone but requires imaging. However, some patient infor-
mation may be suggestive of a hernia, such as a body mass index lower than 30, non-
sudden onset, sensory loss, and worsening of leg pain on coughing, sneezing, or strai-
ning. The only predictor of the need for surgery is the severity of the leg pain; other 
factors that influence the prognosis have not yet been identified. There is a need for 
research not only into the role of inflammatory factors but also into the effectiveness 
of common treatments, such as analgesics and physiotherapy, and into patient sub-
groups that might benefit from a particular treatment approach. Such research 
should especially be done in primary care.
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medicatie en fysiotherapie, is onvoldoende onderzocht.18 

Bovendien zou meer van dit onderzoek moeten worden uit-

gevoerd in de eerste lijn. Zo zou men kunnen onderzoeken of 

bepaalde subgroepen van patiënten, bijvoorbeeld patiënten 

zonder wortelcompressie of patiënten met bewegingsangst,19 

baat hebben bij bepaalde behandelingen.4 ▪
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Prognose
Wat is bekend?
Een goede inschatting van het beloop en de prognose is zowel 

voor de patiënt als voor de huisarts belangrijk. Ongeveer 75% 

van de patiënten met het lumbosacraal radiculair syndroom 

herstelt binnen drie maanden,14 maar het is zaak er rekening 

mee te houden dat het beloop langdurig of afwijkend kan zijn. 

In maart 2013 vonden wij met een systematische zoekactie in 

de literatuur 23 artikelen over 14 originele cohorten, waarin 

prognostische factoren bij een niet-operatieve behandeling 

werden onderzocht.15 De klinische, methodologische en sta-

tistische heterogeniteit van deze onderzoeken was groot en 

er was slechts beperkt bewijs voor de verschillende prognos-

tische factoren.

De meeste onderzochte factoren, waaronder BMI, roken en 

gestoorde sensibiliteit, hielden geen verband met de uitkomst. 

De enige positieve associatie, die werd gevonden in twee goed 

uitgevoerde onderzoeken, was dat de ernst van de pijn in het 

been voorspellend bleek voor een operatie.

De prognostische waarde van MRI
In aanvulling op de literatuur onderzochten wij de prognos-

tische waarde van MRI-bevindingen bij 283 patiënten met 

ernstige klachten, bij wie een discushernia was aangetoond 

met MRI en die een operatie-indicatie hadden.16 De grootte 

van de discushernia bleek niet geassocieerd met de uitkomst. 

Wel bleken wortelcompressie en extrusie van de discus (waar-

bij het binnenste deel door het buitenste deel is gebroken) 

geassocieerd met minder beenpijn gedurende het eerste jaar, 

zowel bij conservatieve behandeling als bij een operatie. Een 

verklaring voor de gunstiger prognose bij discusextrusie ten 

opzichte van discusprotrusie is te vinden in een recente sys-

tematische review, waarin de volgende percentages gevonden 

werden voor spontane regressie: 96% bij sequestratie (los frag-

ment), 70% bij discusextrusie en 41% bij discusprotrusie.17 De 

slechtere prognose voor patiënten zonder wortelcompressie 

heeft vermoedelijk een pathofysiologische verklaring: niet-

mechanische oorzaken worden wellicht minder makkelijk 

opgeheven dan mechanische. Men vermoedt dat inflamma-

toire factoren een belangrijke niet-mechanische rol spelen bij 

het lumbosacraal radiculair syndroom.11 

Wat zeg ik tegen de patiënt?
Bij drie van de vier patiënten gaan de klachten binnen twaalf 

weken vanzelf over. Daarom is een MRI-scan op korte termijn 

niet nodig. Het maakt voor de behandeling ook niet uit wat 

de scan laat zien, die behandeling is namelijk voor iedereen 

hetzelfde. Vaak is het onduidelijk of een gevonden afwijking 

wel de oorzaak is van de klachten en bovendien laat een scan 

ook bij gezonde mensen vaak afwijkingen zien.

Prioriteiten toekomstig onderzoek
Er is meer onderzoek nodig naar de rol van inflammatoire 

factoren bij het lumbosacraal radiculair syndroom. Ook de 

werkzaamheid van veelgebruikte behandelingen, zoals pijn-


