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Effectiviteit van oefentherapie bij patiënten met heupartrose

Carolien Teirlinck, Pim Luijsterburg, Joost Dekker, Arthur Bohnen, Jan Verhaar, Marc Koopmanschap, Pauline van Es, Bart Koes, 
Sita Bierma-Zeinstra

Achtergrond
Er bestaat op dit moment geen behandeling die heupartrose 
kan genezen. Conservatieve behandeling blijft daarom de 
belangrijkste eerste stap. Pas bij ernstig invaliderende klach-
ten en als effect van conservatieve behandeling uitblijft, 
overweegt men chirurgie.2 Richtlijnen voor de conservatieve 
behandeling van heupartrose adviseren oefentherapie.3 Ver-
schillende systematische literatuuronderzoeken concluderen 
dat er onvoldoende onderzoeken van hoge kwaliteit zijn ge-
daan om de effectiviteit van oefentherapie bij heupartrose te 
bevestigen.4-6 Wij wilden bij heupartrosepatiënten het effect 
van oefentherapie op pijn en functie onderzoeken, in aanvul-
ling op huisartsenzorg, en dit vergelijken met het effect van 
alleen huisartsenzorg over een periode van twaalf maanden.

Methode
Onderzoeksontwerp
We hebben een pragmatisch gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek uitgevoerd met twee parallelle groepen in 120 ver-
schillende huisartsenpraktijken. Het onderzoek was goedge-
keurd door de Medisch Ethische Commissie van het Erasmus 
MC. Gedetailleerde informatie over de opzet hebben we be-
schreven in het gepubliceerde protocol7 en de economische 
evaluatie hebben we elders gepubliceerd.8

Deelnemers
Patiënten waren geschikt om mee te doen indien ze 45 jaar 
of ouder waren en het voorgaande jaar hun huisarts hadden 
bezocht met een nieuwe episode van heupproblemen die vol-
deden aan de klinische criteria van het American College of 
Rheumatology.9 Exclusiecriteria waren:

 ▪ oefentherapie in de laatste drie maanden;
 ▪ heuppijnscore < 2 op een elfpuntsschaal (numeric rating scale, 

NRS, waarbij 0 geen pijn is);
 ▪ weinig functieverlies door de heupproblemen (score < 2 op 

de Algofunctional Index10);
 ▪ een heupoperatie ondergaan of op de wachtlijst voor een 

heupoperatie;
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Achtergrond Volgens (inter)nationale richtlijnen is oefenthera-
pie een belangrijk onderdeel van de conservatieve behandeling 
van patiënten met heupartrose. We hebben bij patiënten met 
heupartrose onderzoek gedaan naar de effectiviteit van oefen-
therapie in aanvulling op huisartsenzorg, vergeleken met alleen 
huisartsenzorg.
Methode We hebben een pragmatisch gerandomiseerd onderzoek 
uitgevoerd in 120 huisartsenpraktijken in Rotterdam en omstre-
ken. Deelnemers waren 45 jaar of ouder, kwamen met een nieuwe 
episode van problemen met de heup bij de huisarts en voldeden 
aan de ACR-criteria voor heupartrose. We hebben 203 patiënten 
geïncludeerd, van wie we 101 random indeelden in de oefenthera-
pie- en huisartsenzorggroep en 102 in de alleen-huisartsenzorg-
groep. De eigen huisarts leverde de huisartsenzorg. De oefenthe-
rapie, gegeven door fysiotherapeuten, bestond uit maximaal 
twaalf sessies in de eerste drie maanden en drie boostersessies (na 
maand 5, 7 en 9). Blinderen was niet mogelijk. We volgden de deel-
nemers totaal twaalf maanden. Primaire uitkomsten waren pijn en 
functie, gemeten met de HOOS-vragenlijst (score tussen 0 en 100).
Resultaten Gemiddeld gedurende de twaalf maanden waren er 
geen verschillen zichtbaar in pijn en functie tussen de twee groe-
pen. Na drie maanden was er een statistisch significant verschil in 
pijn van –3,7 (95%-BI –7,3 tot –0,2) op een schaal van 0-100, ef-
fectgrootte –0,23 en in functie van –5,3 (95%-BI –8,9 tot –1,6) op 
een schaal van 0 tot 100, effectgrootte –0,31 ten gunste van de 
oefentherapiegroep. De patiënten rapporteerden geen bijwerkin-
gen.
Conclusie Gemiddeld over de twaalf maanden vonden we geen 
verschillen op pijn en functie van de heup tussen patiënten die wel 
en patiënten die geen oefentherapie kregen in aanvulling op huis-
artsenzorg. Na drie maanden scoorden patiënten met oefenthe-
rapie in aanvulling op huisartsenzorg beter op pijn en functie dan 
patiënten die alleen huisartsenzorg kregen.
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Wat is bekend?
 ▪ Richtlijnen bevelen oefentherapie aan bij knie- en heupartrose.
 ▪ Onderzoek bij knieartrose heeft een klein tot middelmatig 

effect op pijn en functie aangetoond.

Wat is nieuw?
 ▪ Wij vonden in ons onderzoek bij heupartrosepatiënten een 

klein effect van oefentherapie op pijn en functie op de korte ter-
mijn, in aanvulling op huisartsenzorg.

 ▪ We vonden geen langetermijneffect.
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en na twaalf maanden ondergingen de deelnemers tevens een 
lichamelijk onderzoek van de knie en heup. Op baseline werd 
een röntgenopname van de heup gemaakt.

Primaire uitkomstmaten waren heuppijn en functie van 
de heup gemeten met de HOOS,12 waarbij we keken naar het 
gemiddelde verschil in scores van alle vijf meetmomenten 
gedurende twaalf maanden. De HOOS-vragenlijst bestaat uit 
vijf subschalen (pijn, symptomen, functie, functie in sport en 
recreatie, en heupgerelateerde kwaliteit van leven), met bij 
elke subschaal een score van 0 = geen pijn/problemen tot 100 
= veel pijn/totaal functieverlies.

Secundaire uitkomstmaten waren heuppijn gemeten met 
een NRS-score van 0 = geen pijn tot 10 = ergste pijn denkbaar,13 
heuppijn gemeten met de Intermittent and Constant Osteo-
arthritis Pain (ICOAP) vragenlijst,14,15 kwaliteit van leven ge-
meten met de EuroQol (EQ-5D3L; –0,329 laagste kwaliteit van 
leven en 1,0 maximale kwaliteit van leven).16

Daarnaast hebben we demografische en klinische ge-
gevens verzameld, zoals leeftijd, geslacht, lengte, gewicht, 
opleidingsniveau, duur van de klachten, eerdere heuppijn, co-
morbiditeit, therapietrouw en co-interventies. 

Statistiek
Alle analyses hebben we volgens het intention-to-treatprin-
cipe uitgevoerd. We hebben gebruikgemaakt van een mixed 
model-analyse om te corrigeren voor de correlatie tussen her-
haalde metingen. De effectgrootte hebben we berekend door 
de uitkomsten van de mixed model-analyse te delen door de 
pooled standaarddeviatie van de beide groepen op de baseline. 
De effectgrootte hebben we beschreven als klein (0,2-0,29), 
middelmatig (0,3-0,79) of groot (≥ 0,8).17 Alle analyses hebben 
we uitgevoerd met SPSS 21 (SPSS Inc., Verenigde Staten).

Resultaten
Deelnemers
Van september 2009 tot oktober 2011 hebben de deelnemende 
huisartsen 203 patiënten geïncludeerd, van wie we 101 at ran-
dom indeelden in de oefentherapiegroep en 102 patiënten in 
de alleen-huisartsenzorggroep. Na twaalf maanden waren 
vijf patiënten (5%) in de oefentherapiegroep en zes patiënten 
(6%) in de alleen-huisartsenzorggroep tussentijds gestopt. De 
flowchart van het onderzoek en de baselinegegevens van de 
patiënten zijn achteraan dit artikel te vinden [figuur]. De ge-
middelde leeftijd was 64 jaar (SD 8,5) in de oefentherapiegroep 
en 67 jaar (9,6) in de alleen-huisartsenzorggroep. Er zaten res-
pectievelijk 63 (62%) en 56 (55%) vrouwen in de oefentherapie-
groep en alleen-huisartsenzorggroep. Er waren geen klinisch 
relevante verschillen tussen de twee groepen op baseline, 
behalve dat er meer patiënten (> 10% verschil) in de alleen-
huisartsenzorggroep aangaven thuis al oefeningen te doen 
en vertelden dagelijks pijnmedicatie te slikken. Daarom heb-
ben we de analyses behalve voor leeftijd, geslacht en BMI, ook 
gecorrigeerd voor deze twee parameters.

 ▪ comorbiditeit die een contra-indicatie vormt voor oefen-
therapie (bijvoorbeeld ernstig hartfalen);

 ▪ onvoldoende begrip van de Nederlandse taal;
 ▪ mentaal begrip onvoldoende voor deelname.

Steekproefomvang
De steekproefomvang hebben we berekend met WOMAC-
pijnscores vanwege het ontbreken van gegevens van de Hip 
disability Osteoarthritis Outcome Score (HOOS).11 Er zijn 210 
patiënten nodig voor het vaststellen van een 25%-verschil in 
WOMAC-pijnscore (gemiddelde 4,83; SD 2,25) over 12 maanden 
bij een tweezijdige test, een power van 80%, een alfa van 5%, 
25% verwijzing naar de fysiotherapeut in de alleen-huisart-
senzorggroep (cross-over) en 10% uitval van patiënten. 

Randomisatie en interventies
Gezien de interventie was blinderen tijdens follow-up niet 
mogelijk. We hebben de patiënten aan de hand van een com-
putergegeneerde lijst gerandomiseerd over twee groepen. De 
interventiegroep kreeg huisartsenzorg met als aanvulling 
een verwijzing naar de fysiotherapeut voor oefentherapie. De 
controlegroep kreeg alleen huisartsenzorg.

De oefentherapie bestond uit maximaal twaalf behande-
lingen gedurende de eerste drie maanden. Indien behandel-
doelen al eerder werden bereikt, kon de fysiotherapeut eerder 
stoppen met de behandeling. Na de oefensessies hebben de 
fysiotherapeuten de patiënten teruggezien in de vijfde, ze-
vende en negende maand (zogenaamde ‘boostersessies’). De 
fysiotherapeuten kregen instructies tijdens een consensus-
bijeenkomst. Het oefentherapieprotocol is gebaseerd op de 
richtlijn Artrose heup-knie van het Koninklijk Nederlands Ge-
nootschap voor Fysiotherapie.10 Fysiotherapeuten gaven onder 
andere advies over leefstijl, loophulpmiddelen, belasting van 
gewrichten en adequaat pijngedrag. De oefeningen waren ge-
richt op kracht en flexibiliteit van de heupgordel, beenspieren 
en buikspieren, en uithoudingsvermogen. Passieve behan-
delvormen waren niet toegestaan. De fysiotherapeuten moe-
digden de deelnemers aan om thuis zelf oefeningen te doen 
aan de hand van een boekje met een beschrijving van de oe-
feningen. Elke therapiesessie duurde 30 minuten en de fysio-
therapeuten konden adviezen en oefeningen afstemmen op 
de behandeldoelen van de patiënt. Tijdens de boostersessies 
herhaalden de fysiotherapeuten de adviezen en oefeningen, 
en bespraken ze mogelijke obstakels bij de uitvoering.

De huisartsenzorg was in handen van de eigen huisarts. 
Deze kon bestaan uit educatie, counseling, voorschrijven van 
medicatie, diagnostisch onderzoek of verwijzing naar een 
specialist, zoals de orthopeed. Aangezien verwijzing naar een 
fysiotherapeut reeds onderdeel is van de zorg voor heupartro-
sepatiënten, was het mogelijk dat ook patiënten uit de alleen-
huisartsenzorggroep een verwijzing kregen voor oefentherapie. 

Uitkomstmaten
De deelnemers vulden vragenlijsten in op baseline, na zes we-
ken, en na drie, zes, negen en twaalf maanden. Op baseline 
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sessies) hadden patiënten in de oefentherapiegroep wel een 
lagere pijnscore en betere functiescore dan de patiënten in de 
alleen-huisartsenzorggroep. De klinische relevantie van deze 
verschillen (–3,7 voor HOOS-pijn en –5,2 voor HOOS-functie op 
een schaal van 0 tot 100) is twijfelachtig, vooral omdat deze 
op twaalf maanden niet meer aanwezig waren. Een syste-
matisch literatuuronderzoek liet zien dat boostersessies het 
effect van oefentherapie tijdens de langere follow-up konden 
laten voortduren.18 Dit was de reden waarom wij boosterses-
sies aan ons protocol hadden toegevoegd. Het verdwijnen van 
het verschil op de langere termijn zou te maken kunnen heb-
ben met de lage opkomst tijdens boostersessies en mogelijk 
daardoor het verminderen of stoppen met oefeningen thuis. 
Het effect van oefentherapie is gecorreleerd met de mate 
van therapietrouw bij patiënten met heup- en knieartrose.19 
Wij hebben geen objectieve metingen over therapietrouw bij 
thuisoefeningen verzameld. De patiënten hebben in de vra-
genlijsten zelf aangegeven hoe vaak en hoeveel tijd ze heb-
ben besteed aan thuisoefeningen (deze resultaten hebben we 
hier niet vermeld). Gedurende het hele onderzoek waren er in 
de oefentherapiegroep meer patiënten die thuis oefeningen 
deden dan in de alleen-huisartsenzorggroep. Tijdens de oe-
fentherapie (na zes weken gemeten) was het aantal minuten 
per week besteed aan oefeningen thuis significant hoger in 
de oefentherapiegroep dan in de alleen-huisartsenzorggroep, 
maar was het aan het einde van de oefentherapie en de maan-
den daarop volgend gelijk in beide groepen. Dit zou erop wij-
zen dat een bepaalde mate en tijdsbesteding aan oefeningen 
nodig is om het effect van oefentherapie te behouden.

Een meta-analyse vond een effectgrootte van –0,46 voor 
oefentherapie bij heuppijn.5 Dit effect is groter dan bij onze tri-
al, wat mogelijk komt doordat de geïncludeerde onderzoeken 
meer therapiesessies betroffen of de therapiesessies over een 
langere periode verspreid waren. De resultaten uit een ander 
onderzoek waren vergelijkbaar met die van ons.20 Een Cochra-
ne-review liet net als onze resultaten wel een kortetermijnef-
fect zien op pijn en functie, maar niet op kwaliteit van leven.21 

Interventies
Tijdens de totale follow-up gingen 91 (91%) patiënten in de 
oefentherapiegroep en 19 (19%) patiënten in de alleen-huis-
artsenzorggroep naar de fysiotherapeut voor oefentherapie. 
De mediaan van het aantal behandelingen tijdens de totale 
follow-up was 11 (interkwartielspreiding 8,0) in de oefenthe-
rapiegroep en 9 (interkwartielspreiding 17,0) in de alleen-
huisartsenzorggroep. Boostersessies werden door 48 (48%), 
46 (46%) en 36 (36%) patiënten in de vijfde, zevende en negende 
maand bezocht. Patiënten in de alleen-huisartsenzorggroep 
maakten meer gebruik van co-interventies dan patiënten in 
de oefentherapiegroep [tabel 2].

Primaire en secundaire uitkomsten
[Tabel 1] toont de gecorrigeerde uitkomsten van de mixed 
model-analyses van onze primaire uitkomstmaten. De onge-
corrigeerde uitkomsten en de uitkomsten van de secundaire 
uitkomstmaten staan in [tabel 3]. Het gemiddelde verschil 
tussen beide groepen gedurende de twaalf maanden follow-
up was –1,7 (95%-BI –4,8 tot 1,4; effectgrootte –0,11) in HOOS-
pijnscore en –3,3 (95%-BI –6,7 tot 0,2; effectgrootte –0,19) in 
HOOS-functiescore. Deze verschillen waren niet statistisch 
significant. Na drie maanden follow-up waren zowel de ver-
schillen in HOOS-pijn als in HOOS-functie statistisch signi-
ficant, respectievelijk –3,7 (95%-BI –7,3 tot –0,2; effectgrootte 
–0,23) en –5,3 (95%-BI –8,9 tot –1,6, effectgrootte –0,31) op een 
schaal van 0-100. Tevens waren na drie maanden alle ICOAP-
scores significant verschillend. NRS-score en kwaliteit van le-
ven lieten tijdens follow-up geen significant verschillen zien.

Bijwerkingen
De patiënten hebben geen ernstige bijwerkingen gemeld.

Beschouwing
Gemiddeld vonden we (over een periode van twaalf maanden) 
geen verschillen op pijn en functie tussen de twee groepen. 
Na drie maanden follow-up (net na het einde van de therapie-

Tabel 1 Resultaat van de multivariabele lineair mixed model-analyse met herhaalde metingen

Gecorrigeerd mixed model*

Oefentherapie + 
huisartsenzorg

Alleen  
huisartsenzorg

Coëfficiënt (95%-BI) P-waarde Effectgrootte

Primaire uitkomstmaten Gemiddeld SD Gemiddeld SD

HOOS-pijn 
(0-100)

6 weken
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
Gemiddeld

36,8
31,8
34,4
32,5
31,6

14,6
17,7
19,7
19,9
19,5

37,7
36,2
37,2
35,4
34,6

17,0
18,9
18,0
21,1
19,3

   0,5 (–2,9 tot 4,0)
–3,7 (–7,3 tot –0,2)
–2,2 (–6,2 tot 1,7)
–1,5 (–6,2 tot 3,2)
–1,6 (–6,2 tot 3,0)
–1,7 (–4,8 tot 1,4)

0,76
0,039

0,27
0,53
0,49
0,28

 0,03
–0,23
–0,14
–0,09
–0,10
–0,11

HOOS-functie 
(0-100)

6 weken
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
Gemiddeld

32,7
28,8
30,8
30,0
26,8

17,6
21,3
21,9
21,4
21,2

38,0
35,7
35,3
36,0
34,2

19,0
19,0
20,7
20,7
21,4

–2,4 (–6,1 tot 1,3)
–5,3 (–8,9 tot 1,6)
–2,4 (–6,7 tot 1,9)
–3,2 (–7,9 tot 1,4)
–3,0 (–8,0 tot 2,1)
–3,3 (–6,7 tot 0,2)

0,20
0,005

0,27
0,17
0,25
0,06

–0,14
–0,31
–0,14
–0,18
–0,17
–0,19

* Analyses gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, body mass index, thuisoefeningen in laatste 3 maanden, dagelijkse pijnmedicatie op baseline.
SD = standaarddeviatie; 95%-BI = 95%-betrouwbaarheidsinterval; HOOS = Hip disability Osteoarthritis Outcome Score (0 = geen pijn of problemen).
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van een afspraak op de praktijk. Dit kan er samen toe hebben 
bijgedragen dat het effect op de lange termijn is verdwenen. 

Conclusie
Onze resultaten en die van andere onderzoeken laten zien dat 
het nog onduidelijk blijft wat de meerwaarde van oefenthera-
pie is. De klinische heterogeniteit tussen de onderzoeken wat 
betreft patiënten, oefeningen, wijze, duur en intensiteit van 
de oefentherapie is waarschijnlijk de oorzaak van deze soms 
tegenstrijdige resultaten. 

Het zou echter onjuist zijn om oefentherapie op grond van 

Wel bleek uit deze meta-analyse dat er een aanhoudend effect 
was op de lange termijn.

Sterke kanten van dit onderzoek zijn de gerandomiseerde 
en pragmatische opzet. Hierdoor laten onze resultaten zien 
wat er ‘in het echt’ in de huisartsenpraktijk gebeurt als je pa-
tiënten voor oefentherapie naar de fysiotherapeut verwijst. 
Daarnaast hadden we een lage uitval van patiënten tijdens 
het onderzoek. Een beperking van dit onderzoek was de lage 
therapietrouw, de meeste patiënten gingen niet naar boos-
tersessies. Daarbij gaven sommige fysiotherapeuten aan dat 
de boostersessie uit een telefonisch gesprek bestond in plaats 

Tabel 2 Kenmerken van de onderzoekspopulatie (n = 203)

Oefentherapie + 
huisartsenzorg
(n = 101) %

Alleen  
huisartsenzorg
(n = 102) %

Leeftijd in jaren, gemiddelde (SD)  64 (8,5) 67 (9,6)

Vrouwen; n (%)  63 62 56 55

Body mass index; gemiddelde (SD)  27 (3,9) 28 (4,1)

Opleiding, hbo/wo; n (%)  14 14  16 16

Comorbiditeit; n (%)

 ▪ Hoge bloeddruk  37 37  45 44

 ▪ Hartziekten  17 17  16 16

 ▪ Longaandoeningen   8  8   9  9

 ▪ Diabetes mellitus  10 10  16 16

 ▪ Knieartrose  29 29  32 31

 ▪ Handartrose  29 29  32 31

 ▪ Reumatoïde artritis   1  1   5  5

Bezoek aan specialist afgelopen 3 maanden; n (%)  12 12  14 14

Radiologische artrosekenmerken (K-L-score); n (%)

 ▪ 0  16 16  17 17

 ▪ 1  31 31  29 28

 ▪ 2  28 28  32 31

 ▪ 3  16 16  14 14

 ▪ 4   2  2   3  3

Duur van de klachten, dagen; mediaan (IQR) 365 (810) 365 (819)

Thuisoefeningen gedurende afgelopen 3 maanden*; n (%)  23 23  39 38

Dagelijks pijnmedicatie afgelopen 3 maanden; n (%)  21 21  32 31

Ernst heuppijn NRS; gemiddelde (SD)   4,6 (2,1)   4,8 (1,8)

HOOS 0-100; gemiddeld (SD)

 ▪ Pijn  37,6 (16,1)  38,9 (15,7)

 ▪ Functie  35,4 (18,0)  38,0 (16,6)

ICOAP; gemiddelde (SD)

 ▪ Intermitterend   8,0 (3,9)   8,4 (4,3)

 ▪ Constant   5,4 (3,5)   5,8 (3,8)

 ▪ Totaal  30,4 (15,8)  32,2 (17,5)

Kwaliteit van leven (EuroQol 5D-3L); gemiddelde (SD)

 ▪  Gezondheidsstatus   0,778 (0,122)   0,748 (0,161)

Voorkeur voor behandeling; n (%)

 ▪ Oefentherapie + huisartsenzorg  64 63  52 51

 ▪ Alleen huisartsenzorg   6  6   6  6

 ▪ Geen voorkeur  30 30  44 43

SD = standaarddeviatie, IQR = interkwartielspreiding (25- tot 75-percentiel); K-L-score = Kellgren en Lawrence-score22 0 = geen radiologische artrosekenmerken,  
1= twijfelachtige radiologische artrosekenmerken, ≥ 2 = radiologische artrosekenmerken toenemend met score in ernst; HOOS = Hip disability Osteoarthritis Outcome Score:  
0 = geen pijn of problemen; NRS = numeric rating scale: 0 = geen pijn; ICOAP = intermittent and constant osteoarthritis pain: 0 = geen pijn; EuroQol: –0,329 = slechtste 
gezondheidsstatus en 1,0 maximale kwaliteit van leven.

*De huisartsen vroegen de patiënten of ze zonder supervisie thuis zelf oefeningen deden om heupklachten te verminderen.
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onze resultaten volledig in de ijskast te zetten. Op de korte 
termijn is er wel een (bescheiden) effect van oefentherapie te 
verwachten, maar niet op de langere termijn. Dit geldt voor 
de manier waarop Nederlandse fysiotherapeuten de oefenthe-
rapie na verwijzing door de huisarts momenteel vormgeven. 
Huisartsen zullen zelf in overleg met de patiënt moeten afwe-
gen of oefentherapie een meerwaarde heeft voor de behande-
ling. Toekomstig onderzoek zal de huisarts hier richtlijnen in 
kunnen bieden door na te gaan welke subgroepen van patiën-
ten mogelijk baat hebben bij oefentherapie, welke vorm van 
oefentherapie het grootste effect heeft en hoe wij als zorgver-
leners de patiënt gemotiveerd kunnen houden om door te blij-
ven gaan met bewegen en oefenen.
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Tabel 3 Resultaat van de multivariabele lineair mixed model-analyse met herhaalde metingen

Gecorrigeerd mixed model*

Oefentherapie + 
huisartsenzorg

Alleen  
huisartsenzorg

Coëfficiënt (95%-BI) P-waarde Effectgrootte

Secundaire uitkomstmaten Gemiddeld SD Gemiddeld SD

Heuppijn afgelopen 
week
(NRS 0-10)

6 weken
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
Gemiddeld

3,9
3,4
3,7
3,5
3,4

2,2
2,3
2,5
2,4
2,2

3,9
3,8
4,1
3,9
3,8

2,2
2,3
2,3
2,4
2,4

  0,3 (–0,2 tot 0,9)
–0,1 (–0,7 tot 0,4)
–0,1 (–0,7 tot 0,5)
–0,2 (–0,8 tot 0,5)
–0,2 (–0,8 tot 0,4)
–0,1 (–0,5 tot 0,4)

0,26
0,61
0,73
0,58
0,57
0,81

 0,15
–0,05
–0,05
–0,10
–0,10
–0,05

ICOAP intermitterend
(0-24)

6 weken
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
Gemiddeld

7,3
6,4
7,0
6,4
6,1

3,9
4,1
4,6
4,7
4,1

8,4
7,9
7,9
7,5
7,2

4,5
4,5
4,6
4,9
4,9

–0,6 (–1,7 tot 0,5)
–1,2 (–2,3 tot –0,1)
–0,6 (–1,7 tot 0,6)
–0,7 (–2,0 tot 0,5)
–0,6 (–1,8 tot 0,6)
–0,7 (–1,6 tot 0,1)

0,31
0,027
0,33
0,26
0,35
0,09

–0,15
–0,29
–0,15
–0,17
–0,15
–0,17

ICOAP constant 
(0-20)

6 weken
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
Gemiddeld

4,9
3,9
4,0
4,1
3,6

3,4
3,7
4,2
4,3
3,8

5,5
5,4
5,3
5,1
4,7

3,9
4,2
4,3
4,1
4,3

–0,2 (–1,1 tot 0,7)
–1,2 (–2,1 tot –0,3)
–0,9 (–1,9 tot 0,1)
–0,7 (–1,7 tot 0,4)
–0,7 (–1,7 tot 0,4)
–0,7 (–1,5 tot 0,02)

0,70
0,008
0,09
0,20
0,23
0,055

–0,05
–0,33
–0,25
–0,19
–0,19
–0,19

ICOAP totaal
(0-100)

6 weken
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
Gemiddeld

27,8
23,5
24,9
23,9
22,2

15,7
16,3
19,1
19,7
17,1

31,6
30,2
29,8
28,7
27,0

18,7
19,3
19,3
20,1
19,8

–1,7 (–6,0 tot 2,6)
–5,5 (–9,6 tot –1,4)
–3,3 (–8,0 tot 1,4)
–3,1 (–8,2 tot 2,0)
–2,8 (–7,6 tot 2,0)
–3,3 (–6,7 tot 0,2)

0,44
0,008
0,16
0,23
0,25
0,06

–0,10
–0,33
–0,20
–0,19
–0,17
–0,19

Kwaliteit van leven
(EQ-5D –0,329 - 1,0)

6 weken
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
Gemiddeld

0,788
0,780
0,771
0,781
0,784

0,126
0,162
0,187
0,176
0,198

0,756
0,777
0,759
0,763
0,784

0,177
0,147
0,174
0,197
0,151

  0,015 (–0,025 tot 0,055)
–0,018 (–0,060 tot 0,023)
–0,008 (–0,059 tot 0,041)
  0,002 (–0,053 tot 0,056)
–0,010 (–0,060 tot 0,040)
–0,004 (–0,037 tot 0,029)

0,45
0,39
0,73
0,95
0,69
0,81

 0,10
–0,14
–0,06
 0,01

–0,07
–0,03

*Analyses gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, body mass index, thuisoefeningen in laatste 3 maanden, dagelijkse pijnmedicatie op baseline.
SD = standaarddeviatie; 95%-BI= 95%-betrouwbaarheidsinterval; NRS = numerical rating scale (0 = geen heuppijn); ICOAP = intermittent and constant osteoarthritis pain (0 
= geen pijn); EQ = EuroQol (1,0 = maximale kwaliteit van leven).
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Tabel 4 Co-interventies tijdens de 12 maanden follow-up

Co-interventie Oefentherapie + 
huisartsenzorg

Alleen 
huisartsenzorg

Bezoek huisarts 25 36

Bezoek specialist 16 26

Bezoek bedrijfsarts 0 2

Bezoek psycholoog 1 1

Bezoek revalidatiearts 0 2

Gebruik van paracetamol 46 46

Gebruik van NSAID 23 28

Gebruik van opioïden 8 12

Heupinjectie met anti- 
inflammatoire medicatie

7 7

Andere medicatie 2 12

Gebruik van koude kompressen 3 4

Gebruik van warme kompressen 7 8

Gebruik van krukken 3 4

Gebruik van loopstok 6 12

Gebruik van zooltjes 25 29

Gebruik van rollator 0 12

Gebruik van looprek 0 1

Gebruik van rolstoel 0 2

Gebruik van scootmobiel 1 1

Gebruik van elektrische fiets 8 14

Hulp in de huishouding 10 17

Verzorgende 1 1

Getallen zijn aantallen patiënten.

Figuur Flowchart


