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1. Inleiding
Dit protocol beschrijft het MinT beweegprogramma bij patiënten met chronische lage rugpijn zoals
dat gebruikt wordt in de studie ‘Kosten-effectiviteit van minimale interventionele procedures voor
patiënten met chronische lage rugklachten’. Het doel van de studie is het evalueren van de
kosteneffectiviteit van minimale interventionele procedures als toevoeging op een multidisciplinair
pijnprogramma voor patiënten met chronische lage rugpijn (facet, discus, SI problematiek of een
combinatie). Het College voor Zorgverzekeringen wil namelijk weten wat de toegevoegde waarde is
van minimale interventionele procedures ten opzichte van de standaard behandeling in de huidige
praktijk. Uit het CVZ rapport ‘Behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten’ van 25 maart
2011 blijkt dat op dit moment ‘oefentherapie met aandacht voor gedragsverandering’ gezien wordt
als standaard zorg voor deze patiëntengroep. Het MinT beweegprogramma, aangevuld met
psychologie indien nodig, is de standaard behandeling bij deze patiëntengroep en onderdeel van een
multidisciplinair pijnprogramma. Patiënten met chronische lage rugpijn in deze studie krijgen het
MinT beweegprogramma in combinatie met minimale interventionele procedures of als enige
behandeling. Dit is afhankelijk van in welke groep de patiënten zijn ingedeeld op basis van loting.
Samengevat spelen in het multidisciplinaire pijnprogramma drie behandelingen een rol:
1. Anesthesiologische pijnbestrijding: minimale interventionele procedures
2. Fysiotherapie: oefentherapie met aandacht voor gedragsverandering
3. Psychologie indien geïndiceerd
Dit protocol gaat specifiek over de inhoud van de fysiotherapie behandeling.
Ten eerste zullen de juridische betekenis van het protocol en het doel van het programma worden
toegelicht. Vervolgens worden de doelgroep, de inhoud van het MinT beweegprogramma toegelicht
en wordt de inhoud van de startfase, behandelfase en generalisatiefase uitgelegd. In het laatste
hoofdstuk zijn de meetinstrumenten die gebruikt worden in de fysiotherapeutische behandeling
besproken (de vragenlijsten zijn tevens als bijlage in dit document opgenomen). In de bijlage zijn
voorbeelden van voorlichtingsthema’s en een selectie van rugoefeningen opgenomen, en zijn de
meetinstrumenten toegevoegd.

2. Juridische betekenis van een protocol
Protocollen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op wetenschappelijke onderzoeksresultaten en
klinische deskundigheid gebaseerde inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten
voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Aangezien de aanbevelingen hoofdzakelijk zijn
gebaseerd op de ‘gemiddelde patiënt’, moeten zorgverleners op basis van hun professionele
autonomie afwijken van het protocol als de situatie van de patiënt dat vereist. Wanneer de
therapeut van de richtlijn afwijkt, dient hij dit te beargumenteren en te documenteren.
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3. Behandeldoel
Het MinT beweegprogramma heeft als doel voor patiënten een actieve levensstijl en zelfstandigheid
in de omgang met klachten te bewerkstellingen.
De kernpunten van dit programma zijn vierledig. Ten eerste is de aanpak van dit programma
tijdcontingent. Dit betekent dat de gezond gedrag wordt opgebouwd aan de hand van een vooraf
met de patiënt afgesproken schema en niet aan de hand van pijn. Ten tweede speelt de kwaliteit
van bewegen een grote rol in dit programma. Door middel van instructies en advies van de
fysiotherapeut wordt de kwaliteit van de beweging verbeterd. Een belangrijk onderdeel hierbij is dat
de therapeut aan de patiënt aangeeft hóe deze het beste kan bewegen. Op basis daarvan kan
begonnen worden met opbouw van core stability. Een derde kernpunt is het verbeteren van de
kwantiteit van bewegen. Dit kan bijgehouden worden met het oefenschema. Het uitbreiden van het
activiteitenniveau is hierbij een belangrijk speerpunt. Beoogd wordt dit onder andere te bereiken
door middel van gedragsaspecten in de training: activiteiten (gezond gedrag) worden bekrachtigd
terwijl aan pijn geen prominente aandacht wordt geschonken. Informatieverstrekking op het gebied
van o.a. anatomie, pijn en pijnbeïnvloeding wordt hierbij ondersteunend gebruikt. Daarbij heeft de
patiënt hierin een actieve rol; hij/zij is medeverantwoordelijk voor herstel en vooruitgang. De
fysiotherapeut fungeert tijdens dit proces als begeleider.

4. Doelgroep
Patiënten worden gerekruteerd op de anesthesiologie afdeling van de pijnklinieken of ziekenhuizen
die aan het onderzoek deelnemen. In deze studie worden alle patiënten met chronische lage rugpijn
(zonder verbetering van de symptomen in de afgelopen drie maanden) die door hun huisarts of
medisch specialist zijn verwezen naar een pijnkliniek uitgenodigd voor participatie in de studie.
Huisartsen en medisch specialisten worden geïnformeerd over deelname van hun patiënten in de
studie. Daarnaast zijn er een aantal in- en exclusie criteria waaraan de deelnemers moeten voldoen
voor deelname aan dit MinT beweegprogramma. Deze worden onderstaand toegelicht:
Inclusiecriteria
1. Chronische (langer dan 3 maanden) lage rugklachten
2. Leeftijd tussen de 18 en 70 jaar
3. Positieve proefblokkade bij de anesthesioloog
4. Voldoende belastbaarheid (patiënt kan zelfstandig een oefenprogramma uitvoeren)
5. Motivatie tot het volgen van het oefenprogramma (dit wordt ondervangen door het tekenen
van de behandelovereenkomst)
Exclusiecriteria
1. Ernstige psychologische of psychiatrische problemen (gemeten middels vragenlijsten in de
pijnkliniek)
2. Zwangerschap
3. Niet in staat tot het invullen van de vragenlijsten
4. Betrokken in een juridisch/werkgerelateerd conflict
5. BMI > 35
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5. Trainingsschema
Het MinT beweegprogramma heeft een duur van ongeveer drie maanden met één à twee sessies
per week (aantal sessies is patiëntspecifiek) en is opgedeeld in verschillende fasen. De startfase is
bedoeld voor de intake, voorlichting en het bespreken van activiteiten. Daarnaast worden er in de
eerste twee bijeenkomsten metingen gedaan om het aanvangsniveau van de patiënt te bepalen. In
de behandelfase kan de frequentie van de trainingen afnemen van twee keer naar een keer per
week. Er wordt getraind op verbeteren van de kwaliteit van bewegen, een medisch
trainingsprogramma wordt opgebouwd, advies gegeven en voornamelijk thuis de activiteiten
geoefend. De behandelfase gaat geleidelijk over in de generalisatiefase. Er is geen duidelijke
scheidingslijn tussen deze twee fasen. Echter, in de generalisatiefase wordt de nadruk gelegd op het
integreren van activiteiten in het dagelijks leven. In de laatste week van het programma vindt er ter
afsluiting een evaluatie plaats. Onderstaand is het te doorlopen trainingsschema schematisch
weergegeven (figuur 1). Iedere fase zal in komende paragrafen worden toegelicht.

5.1 Startfase (week 1-2)
De startfase bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder 60 minuten, die kunnen plaatsvinden in de
eerste week en eventueel de tweede week van het programma. De eerste bijeenkomst zal bestaan
uit anamnese en lichamelijk onderzoek voor het bepalen van de belastbaarheid van de patiënt,
voorlichting en het afnemen van vragenlijsten. Tevens wordt op basis van de PSK een eerste klacht
geïdentificeerd waarmee de patiënt aan de slag gaat. Als de patiënt iedere dag zijn/haar resultaat
(bijvoorbeeld aantal minuten fietsen) weergeeft in het oefenschema, kan tijdens de tweede
bijeenkomst het aanvangsniveau worden vastgesteld. De tweede bijeenkomst staat in het teken van
het vaststellen van het aanvangsniveau van het eerste behandeldoel. Daarnaast kan het tweede (en
eventueel derde) behandeldoel worden bepaald. In de derde sessie zal voor deze doelen het
aanvangsniveau worden bepaald op basis van hun oefenschema. Tevens wordt er in de startfase
gekeken naar de kwaliteit van de beweging. Daarbij kunnen houdings- en bewegingsadviezen
worden gegeven. Eventueel wordt de Core Stability Test afgenomen om de mate van rompstabiliteit
vast te stellen en zo het aanvangsniveau van het trainingsprogramma voor het verbeteren van de
neuromusculaire controle vast te stellen.
Intake
Bij de betreffende patiënten zijn rode en gele vlaggen uitgesloten door middel van vragenlijsten die
worden afgenomen door de pijnkliniek. Om inzicht te krijgen in de klachten, de ideeën van de
patiënt en omgang met klachten vindt er anamnese en onderzoek plaats. Hierin wordt een beeld
verkregen van de stoornissen, beperkingen in belastbaarheid en participatieniveau van de patiënt.
Tevens dient de fysiotherapeut inzicht te krijgen in de mate van bereidheid voor gedragsverandering
om daar in het vervolg educatie/voorlichting op af te stemmen. Daarnaast worden de Numeric
Rating Scale, Oswestry Low Back Pain Disability Index en de Patiënt Specifieke Klachtenlijst
afgenomen en is het belangrijk dat de patiënt in deze fase een duidelijk beeld krijgt van de
behandeling die volgt.
Voorlichting voor patiënt over het MinT beweegprogramma
Het is belangrijk dat de patiënt een duidelijk beeld krijgt van het doel en de inhoud van het
programma en inzicht krijgt in eigen functioneren. Daarnaast is het belangrijk dat er regelmatig
educatie plaatsvindt. Hiervoor worden tijdens een aantal sessies aparte ‘theorielessen’ van ongeveer
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Figuur 1. Trainingsschema MinT beweegprogramma
Fase

Week

Activiteit
a.
b.
c.

Startfase

1-2

d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.

2-7

a.
b.

Behandel- en
generalisatiefase

c.
d.

7-11

e.
a.
b.
c.
d.
e.

Afsluiting

12

f.
a.
b.
c.

Tijd
Intake door therapeut met als doel bepalen van de belastbaarheid en
aanvangsniveau.
Voorlichting voor patiënt over het MinT beweegprogramma
Naast een inventarisatie van pijnmedicatie wordt afgenomen: de NRS,
de ODI en de eerste klacht wordt gedefinieerd in de PSK
Huiswerk: iedere dag, tot de volgende sessie, trainen tot
vermoeidheid of kwaliteitsverlies op eerste klacht van de PSK
10 minuten theorie (zie bijlage 1, startfase)
Bepalen aanvangsniveau van eerste klacht PSK
Tweede (en eventueel derde) klacht worden gedefinieerd in de PSK
Opstellen doelen en tekenen behandelovereenkomst aan de hand van
de PSK
Geven houdings- en bewegingsadvies en eventueel afnemen Core
Stability Test
Huiswerk: iedere dag, tot de volgende sessie, trainen tot
vermoeidheid of kwaliteitsverlies op tweede (en derde) klacht van de
PSK en continuerend trainen gericht op het eerste doel
(Sessie 3) Bepalen aanvangsniveau van tweede (en eventueel derde)
klacht PSK
Verbeteren kwaliteit van bewegen van o.a. de intrinsieke rug- buik,
gluteaalmusculatuur en lichaamsbesef
Adviezen voor houding & beweging en leefregels
Huiswerkopgave en start medische trainingsprogramma gericht op
stabiliteit, kracht en uithoudingsvermogen
10 minuten theorie (zie bijlage 1, behandel- en generalisatiefase)
Verminderen van beperkingen op stoornis en functieniveau
Verder uitbouwen medisch trainingsprogramma, gekoppeld aan ADL
taken
Beïnvloeden gedragsmatige aspecten m.b.t. lichamelijke conditie,
werk en privé
Adviezen gericht op functionele activiteiten van de individuele patiënt
Huiswerkopgave met nadruk op ADL, sport- of arbeidsgerelateerde
activiteiten
10 minuten theorie (zie bijlage 1, behandel- en generalisatiefase)
Evaluatie en afsluiting programma met adviezen gericht op ADL, werk,
sport of vervolgtraining
Herhaling vragenlijsten en inventarisatie medicatiegebruik
10 minuten theorie (zie bijlage 1, afsluiting)

60
minuten

60
minuten

30
minuten

30
minuten

60
minuten

4

10 minuten ingericht, maar aandacht voor copinggedrag en cognities spelen constant mee in de
behandeling. Het is belangrijk dat de voorlichting gericht is op persoonlijke behoeften van de patiënt
en interactief van aard is. In bijlage 1 is puntsgewijs een aantal voorlichtingsmogelijkheden voor de
patiënt weergegeven.
Afnemen NRS, ODI en PSK
Tijdens de eerste sessie krijgt de patiënt de Numeric Rating Scale (NRS), Oswestry Low Back Pain
Disability Index (ODI) en de Patiënt Specifieke Klachtenlijst (PSK) voorgelegd. Door middel van deze
meetinstrumenten kunnen de mate van pijn, functioneren en de belangrijkste klachten worden
gedefinieerd.
De PSK wordt uitgelegd en samen met de fysiotherapeut wordt in ieder geval één van de
drie activiteiten uitgekozen die voor hem/haar belangrijk is en hij/zij vanwege rugklachten op dit
moment niet of in beperkte mate uit kan voeren. Er worden bij voorkeur activiteiten uitgekozen die
de patiënt in het dagelijkse leven tegenkomt en niet te vermijden zijn; tijdens alledaagse
verrichtingen, huishoudelijke werkzaamheden, hobby of sport, of tijdens werk.
Bij het kiezen van de activiteiten kan met de volgende punten rekening worden gehouden:
- Ideeën van de patiënt over de activiteiten
o Wanneer de patiënt de activiteiten als nuttig of belangrijk ziet, is er een grotere kans
dat de oefeningen ook worden volgehouden.
- Activiteiten moeten mogelijk zijn om dagelijks te oefenen
- De activiteit moet reëel en haalbaar zijn volgens de fysiotherapeut
- Probeer de activiteit zo goed mogelijk te specificeren in termen van tijd, afstand, gewicht
etc.
Tijdens de eerste sessie wordt in ieder geval naar één klacht gevraagd. Hiermee kan de patiënt
tussen sessie een en twee oefenen, zodat tijdens de tweede sessie hiervoor het aanvangsniveau kan
worden vastgesteld. Tijdens de tweede sessie kan een tweede en derde klacht worden aangegeven
waarvoor in de derde sessie het aanvangsniveau kan worden vastgesteld.
Theorie
Theoretische instructies over verscheidene onderwerpen (afhankelijk van de fase en
informatiebehoefte) kunnen regelmatig aan bod komen, bijvoorbeeld de eerste of laatste 10
minuten van een sessie. Onderwerpen die per fase besproken kunnen worden zijn: pijn/pijngedrag,
pijn en bewegen, belasting/belastbaarheid, bouw en functie van de rug, houding, staan en tillen, en
tips voor het dagelijkse leven. Uitleg over deze thema’s is te vinden in bijlage 1.Eventueel kunnen de
thema’s ondersteund worden met video materiaal. Een filmpje is te vinden op deze webpagina:
http://www.psychfysio.nl/knp_handouts.html

Bepalen aanvangsniveau
De belasting van het aanvangsniveau moet onder het niveau zijn van het gemiddelde basisniveau
zodat de oefeningen met succes kunnen worden afgerond en de patiënt hierdoor gemotiveerd
wordt. Als richtlijn kan 70% van het basisniveau worden gekozen. In overleg met de patiënt zal dit
niveau, afhankelijk van de aard van de baselinemeting en de manier waarop de patiënt ermee
omgaat, eventueel hoger of lager worden vastgesteld. Voor alle bijeenkomsten staat vast met welke
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belasting de oefeningen uitgevoerd gaan worden (tijdcontingent werken is een belangrijk principe
van het programma). Echter, in overleg met de patiënt kunnen weekdoelen worden opgesteld
waardoor de flexibiliteit groter wordt en de ervaringen van de patiënt kunnen worden
meegenomen. Afhankelijk van de zelfstandigheid van de patiënt zal deze voor een deel zelf de regie
krijgen om de opbouw van activiteiten te realiseren binnen een week.
Naast de kwantiteit van bewegen wordt er gekeken naar de kwaliteit van de bewegingen. De
fysiotherapeut dient (eventueel op basis van de uitslag van de Core Stability Test) een
aanvangsniveau vast te stellen voor de kwaliteit van bewegen. De neuromusculaire controle is
bepalend voor de kwaliteit van bewegen, zal geoefend worden tijdens de behandelingen, en zal
naast houdings- en bewegingsadvies meegegeven worden in de vorm van huiswerkopdrachten.
Opstelling doelen en tekenen behandelovereenkomst
Gedurende de eerste twee sessies kunnen de twee à drie klachten die de patiënt heeft aangegeven
in de PSK worden omgezet in doelen. Daarnaast bepaalt de fysiotherapeut de doelen betreffende
het verbeteren van de neuromusculaire controle voor de patiënt. Een haalbaar en reëel einddoel
wordt in overleg afgesproken en de behandelovereenkomst ondertekend. Belangrijk is dat pijn geen
primair behandeldoel is. De pijn hoeft gedurende de interventie niet minder te worden maar kan
hetzelfde blijven of (in het begin) zelfs toenemen omdat activiteiten worden uitgevoerd die voor de
fysiotherapiebehandeling niet meer gedaan werden.
De patiënt houdt de vorderingen bij in de oefenschema’s die zijn toegevoegd aan de
behandelovereenkomst. De patiënt schrijft iedere dag zijn/haar behaalde resultaat op in het
oefenschema (bijvoorbeeld aantal minuten fietsen). Op basis van de gegevens uit het oefenschema
kan het aanvangsniveau worden vastgesteld. Daarna wordt het aanvangsniveau als uitgangspunt
genomen worden voor de stapsgewijze opbouw van het oefenprogramma. Ook wordt in overleg met
de patiënt het einddoel vastgesteld en wordt een oefenschema opgesteld met wanneer en met
welke belasting de oefeningen worden uitgevoerd. De fysiotherapeut vult de oefening, uitvoering,
einddoel en opbouw in op het oefenschema. De patiënt vult per training (of thuis) zelf het aantal
behaalde minuten/herhalingen in. Tijdens de evaluatiemomenten kan de vooruitgang van de patiënt
aan de hand van dit schema besproken worden.
De behandelovereenkomst en oefenschema’s zijn opgenomen in bijlage 3.
Core Stability Test
Tijdens de tweede sessie zal er tijd zijn voor het afnemen van de Core Stability Test indien de
fysiotherapeut dit nodig acht bij de patiënt. Dit zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen, waarna de
rompstabiliteit van de patiënt en het aanvangsniveau betreffende de kwaliteit van bewegen
vastgesteld kunnen worden. De exacte oefeningen die uitgevoerd dienen te worden staan
beschreven in bijlage 4.
Huiswerkopgave
Tijdens de eerste sessie heeft de patiënt in ieder geval één belangrijke activiteit als doel aangegeven.
Dit kan bijvoorbeeld zijn van huis naar werk fietsen. Om dit doel te behalen moet een
aanvangsniveau worden vastgesteld. Dit kan bepaald worden door de patiënt de eerste week iedere
dag te laten fietsen totdat vermoeidheid optreedt en te laten registeren hoe ver hij/zij gekomen is.
De maximale gefietste afstanden houdt de patiënt zelf bij in meegegeven oefenschema’s. Bij de
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volgende sessie worden de oefenschema’s van de activiteiten besproken en kan het aanvangsniveau
van de oefeningen bepaald worden.
Een zelfde soort huiswerkopgave (bijvoorbeeld voor wandelen of tillen) kan gemaakt
worden voor de tweede en eventueel derde activiteit. De huiswerkopgave hiervoor zal dan na de
tweede sessie plaatsvinden en het aanvangsniveau daarvoor wordt in sessie drie bepaald.
De fysiotherapeut dient de patiënt tevens gerichte instructies mee te geven betreffende
neuromusculaire controle. Het huiswerk moet zich dus naast het verbeteren van de kwantiteit van
de bewegen ook richten op de kwaliteit.
Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt al tijdens de eerste sessie opgegeven wordt na te
denken over het type activiteit wat de patiënt wil verbeteren. De patiënt moet het belang van de
activiteit inzien. Bijvoorbeeld: Wat zou het betekenen voor de patiënt en/of zijn/haar gezin etc. als
de patiënt de activiteit weer zou kunnen uitvoeren?
In de latere fases van de behandeling komt de nadruk steeds meer te liggen op het
uitvoeren van de activiteiten in het dagelijks leven. Huiswerkoefeningen opgeven blijven dus de hele
behandeling van belang.

5.2 Behandelfase (week 3-7)
In de behandelfase zal er afhankelijk van de ernst van de klachten en de behoefte van de patiënt één
à twee sessies van 30 minuten per week plaatsvinden. De komende sessies zullen bestaan uit
voorlichting en training. De inhoud van de training bestaat uit een aantal vaste elementen en
oefeningen die afhankelijk zijn van de gestelde doelen van de patiënt en de fysiotherapeut.
Halverwege de totale behandeling (na de vijfde sessie) kan er een individuele evaluatie plaatsvinden
om de vooruitgang van de patiënt te bespreken.
Verbeteren neuromusculaire controle en uitbouwen medisch trainingsprogramma
Het aanvangsniveau van de oefeningen wordt gebaseerd op het niveau van de gekozen activiteiten
in de behandelovereenkomst en eventueel op de uitslag van de Core Stability Test. De
neuromusculaire training is met name gericht op intrinsieke rug-, buik- gluteaalmusculatuur en
lichaamsbesef.
Iedere training zal bestaan uit een vooraf opgezet (tijdcontingent) en individueel schema dat
bijvoorbeeld bestaat uit:
1. Warming-up
2. Vrije oefeningen (gebaseerd op de drie belangrijkste klachten uit de PSK)
- De fysiotherapeut bedenkt vrije oefeningen waarin de eigen gekozen activiteiten
gesimuleerd worden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van eenvoudig
hulpmateriaal zoals dumbells, pulleys, gebruiksvoorwerpen en dergelijke.
3. Naast de vrije oefeningen wordt er getraind aan het aeroob uithoudingsvermogen,
neuromusculaire controle en kracht. Echter, de nadruk moet liggen op de vrije oefeningen.
a. Aeroob uithoudingsvermogen
- Fietsergometer
7

-

i. Advies aan patiënt om thuis te gaan fietsen (bijvoorbeeld boodschappen
doen, naar werk fietsen etc.)
Lopen op de loopband
i. Advies aan patiënt om thuis te gaan wandelen
Opstapoefening
i. Advies aan patiënt om de trap te nemen in plaats van de lift
Roeiergometer

b. Kracht en neuromusculaire controle. Onderstaande oefeningen zijn richtlijnen. Exacte
invulling van de oefeningen is uiteraard patiëntafhankelijk. Instructies/feedback zijn een
belangrijk onderdeel van de training!
a.
Dynamische extensieoefening romp (op lower back bench of rechte- en
schuine buikspier en latissimus dorsi oefeningen op een matje)
b.
Rugmusculatuur, bijvoorbeeld: Deze oefeningen zijn ook mogelijk om thuis
in buiklig op een matje te doen. De patiënt kan de handruggen tegen het
voorhoofd plaatsen, de ellebogen opzij richten en de romp strekken tot
voorbij de horizontaal, dan weer rustig richting de mat maar niet gaan liggen
op de grond. Vervolgens de romp weer strekken etc.
Andere aspecifieke oefenvormen waarbij mobiliserende en
stabiliserende oefeningen gecombineerd worden, zijn te vinden in bijlage
2. Deze oefeningen zijn ook goed mee te geven als huiswerkopgaven.
c.
Buikmusculatuur, bijvoorbeeld: Ga op uw rug liggen, met gebogen knieën en
uw voeten plat op de grond. Raak met uw vingers uw knieën aan en ga weer
liggen. Herhaal deze oefening tot vermoeidheid in de spieren of
vermindering van de kwaliteit van bewegen..
d.
Gluteaalmusculatuur, bijvoorbeeld: Squat, lunge, ook kan er aangeraden
worden trappen te lopen.
4

Cooling down

5

Huiswerkoefeningen
a. Het is belangrijk dat de patiënten de activiteiten in het dagelijks leven gaan integreren.
Werk hierbij met actieplannen die de patiënt voor zichzelf opstelt waarin hij/zijn
aangeeft wat hij/zij de komende week wil bereiken en op welke manier. De patiënt
houdt zelf de vorderingen van de activiteiten bij in het oefenschema.

Advies gericht op houding & beweging en functionele activiteiten
Interactieve educatie kan iedere training even aan bod komen mits de patiënt hier behoefte aan
heeft. Afhankelijk van de informatiebehoefte van de patiënt kan bijvoorbeeld pijn/pijngedrag, pijn
en bewegen en belasting/belastbaarheid, bouw en functie van de rug, houding, staan en tillen en
tips voor het dagelijkse leven onder de aandacht gebracht worden. Uitleg over deze thema’s is te
vinden in bijlage 1.
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5.3 Behandel- en generalisatiefase (week 8-11)
Er is geen duidelijke grens tussen de behandelfase en de generalisatiefase. Een belangrijk doel van
dit programma is dat patiënten de oefeningen in het dagelijks leven kunnen integreren, de snelheid
waarin dit gebeurt is per patiënt verschillend. Met de behandelingsintensiteit van één à twee
trainingen per week is het van belang dat de patiënt opgedane vaardigheden in de training de rest
van de week in de praktijk toepast.
De generalisatiefase volgt in logische wijze op de eerdere sessies. Echter de nadruk van de
sessies komt meer te liggen op het integreren van de activiteiten in het dagelijks leven, of
bijvoorbeeld sport- of arbeidsgerelateerde activiteiten.

5.4 Afsluiting (week 12)
Gedurende de laatste sessie (na gemiddeld drie maanden) vindt er evaluatie van 60 minuten plaats.
Tijdens het evaluatiegesprek komen de volgende zaken aan bod:
- De ervaringen van de patiënt met het programma
o De nadruk ligt hierbij op de verandering in het activiteitenniveau en de omgang met
de klachten. Wanneer de patiënt veel over pijn spreekt kan nogmaals voorgelicht
worden over bewegen en pijn (zie educatie). Tevens kan worden uitgelegd dat
vooral in het begin de pijn wat kan toenemen in verband met spierpijn; er worden
spiergroepen gebruikt die de patiënt lange tijd heeft ontzien.
- Vooruitgang
o De grafieken van de drie belangrijkste activiteiten worden bekeken. De successen
die zijn behaald worden besproken en positief bekrachtigd. Verder kan vooruitgang
in pijn en functioneren worden geëvalueerd aan de hand van het opnieuw invullen
van de NRS en de ODI.
- Mogelijke terugval
o Interactieve evaluatie over de leefstijl na het einde van de behandelingen en advies
over het in stand houden van het resultaat.
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6. Meetinstrumenten
In dit protocol worden door de fysiotherapeut enkele vragenlijsten gebruikt voor het evalueren van
de voortgang van de patiënt in het MinT beweegprogramma. Deze vragenlijsten worden afgenomen
bij de intake, aan het einde van de behandeling en indien gewenst bij de tussentijdse
evaluatiemomenten. Bij de intake kunnen de vragenlijsten gebruikt worden om de anamnese ten
aanzien van pijn en functioneren te standaardiseren.
Numeric Rating Scale (NRS)
De patiënt scoort de pijnklachten in de rug van de afgelopen week. De schaal loopt van 0 (geen pijn)
tot en met 10 (ergst denkbare pijn). Bij iedere evaluatie mag de patiënt de eerdere scores bekijken
en dan opnieuw scoren.
Oswestry Low Back Pain Disability Index (ODI)
De ODI bestaat uit 10 meerkeuzevragen over de beperkingen in het dagelijkse leven.
Patiënt Specifieke Klachtenlijst (PSK)
In de PSK wordt de patiënt gevraagd uit een lijst problemen aan te kruisen waar hij/zij de afgelopen
week in beperkt was. Daarbij wordt aangegeven alleen de problemen aan te kruisen die ze heel
belangrijk vinden en het liefste zouden zien veranderen in de komende maanden. Daarna wordt er
een selectie van de drie belangrijkste klachten (die uitvoerbaar en vaak voorkomend zijn) gemaakt
wat geïntegreerd wordt en het behandelprogramma en waarmee de patiënt thuis aan de slag gaat.
Core Stability Test
De Core Stability Test is een testbatterij die onder andere inzicht geeft in de kwaliteit van bewegen
en de mogelijke compensatiepatronen die optreden bij bewegingen van romp en bekken. De
stabiliserende functie van de diepe buik- en rugspieren, het middenrif en de bekkenbodem worden
in kaart gebracht. Hiermee kan de fysiotherapeut bij patiënten met serieuze problematiek de
rompstabiliteit bepalen en daarmee het aanvangsniveau voor het trainen van de neuromusculaire
controle.
In dit programma wordt deze test gezien als optioneel. Indien de fysiotherapeut het nodig
acht deze test uit te voeren, kan dit plaatsvinden. Echter, het is geen verplichting.
Alle vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage 4. De patiënten krijgen een apart pakketje met alle
vragenlijsten per meetmoment. Dit pakketje kan met de patiënt worden doorgenomen en
meegegeven bij het intakegesprek.
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Bijlage 1. Thema’s voor voorlichting
Startfase
Wat is het doel van het MinT beweegprogramma?
Het primaire doel van de training is niet het verminderen van pijn maar het verhogen van het
activiteitenniveau, verbeteren van de kwaliteit van bewegen en inzicht krijgen in de klacht. Dit is een
belangrijk uitgangspunt van het MinT beweegprogramma en moet duidelijk worden uitgelegd aan de
patiënt. Het programma zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen en bestaan uit 13 tot 23 (met een
frequentie van 1 à 2 behandelingen per week) behandelingen waarin na het bepalen van de
aanvangsdoelen oefentherapie en voorlichting zal plaatsvinden. Daarnaast is er halverwege en aan
het einde van de behandeling een evaluatie moment.
Kernpunten:
1. Doel programma: verhogen activiteit
2. Verminderen pijn is geen prominent doel

Kan ik met pijn wel bewegen/sporten?
Het is belangrijk aan te geven dat u niet twijfelt aan de echtheid van de pijn, maar dat er geen
simpele oplossing is om de pijn weg te nemen. De chronische pijn is langere tijd aanwezig en gaat
misschien nooit meer weg. Dit betekent niet dat er weefselschade is, alleen de gevoeligheid voor
pijn blijft aanhouden. Het is belangrijk om de therapie daarom te richten op de activiteiten en
mogelijkheden van de patiënt in plaats van op pijn. Door weinig bewegen gaat de conditie achteruit
en zullen spieren verzwakken. Hierdoor kan sneller pijn ontstaan bij het bewegen en ontstaat er een
vicieuze cirkel waarbij bewegen steeds meer vermeden gaat worden (zie figuur 1). Het doel van de
behandeling is om deze cirkel te doorbreken.

Pijn en
verkramping

Bewegingsangst
en bang iets te
forceren

Meer pijn

Rust en angst

Weinig
bewegen

Figuur 1: Vicieuze cirkel
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Benadruk dat de patiënt met bewegen niets ‘stuk’ of ‘kapot’ kan maken! Integendeel, door
gedoseerd te trainen kan de pijn op den duur minder worden. Belangrijk is dat de patiënt meer kan
doen en zich niet belemmerd hoeft te voelen. Bewegen is goed; de conditie wordt verbeterd en de
spieren worden sterker.
Bij lage rugpijn spelen lichamelijke, psychische en sociale factoren een rol.
Lichamelijke factoren zijn bijvoorbeeld lenigheid, spierkracht en coördinatie. Door de pijn
kan het voorkomen dat u minder gaat doen waardoor bijvoorbeeld de spierkracht achteruit gaat.
Daarom kunnen activiteiten die voorheen zonder probleem gingen moeilijker en misschien pijnlijker
worden.
Psychische factoren zoals angst, boosheid, irritatie en verdriet kunnen een rol spelen bij het
ontstaan of in stand houden van chronische pijn. Door deze emoties gaat het lichaam meer
adrenaline produceren. Deze stof komt in het bloed en heeft invloed op allerlei functies van uw
lichaam. Zo wordt bijvoorbeeld de ademhaling dieper en sneller, nemen spierspanning, bloeddruk
en de hartslag toe. Dus als een behandelaar zegt dat een deel van de pijnklachten “psychisch” van
aard zijn betekent dat niet dat u ze zich inbeeldt. Wat verder ook nog van belang is, is dat het geen
heftige emoties hoeven te zijn waardoor uw klachten toenemen. Juist de kleine irritaties op een dag
zoals een veter die je kapot trekt, de koffiefilters die op zijn, je de hele dag moeten haasten, kunnen
een oorzaak zijn van meer klachten. Vaak is angst een emotie waar veel chronische pijnpatiënten
problemen mee hebben. Angst voor pijn en angst om te bewegen.
Sociale factoren spelen ook een rol in het ontstaan of het in standhouden van chronische
pijn. Krijgt iemand steun van de omgeving? Is er begrip voor de klachten? Als iemand graag naar zijn
werk gaat zal hij waarschijnlijk minder lang thuisblijven dan iemand die geen plezier heeft in zijn
werk.
Hieronder een aantal voorbeelden van gedachten die pijn kunnen beïnvloeden:
Positieve gedachten:
Als ik niet verkramp is de pijn uit te houden
Ik probeer zo goed mogelijk te ontspannen en rustig te blijven
Het gaat de goede kant op
Zelfs bij lang bestaande lage rugklachten kan ik nog dingen verbeteren
Ik kan zelf iets aan mij klachten doen
Negatieve gedachten:
Dit is niet vol te houden
Ik moet rust hebben
De pijn is afschuwelijk
Ik kan niets meer
Deze pijn betekent dat er iets in mijn rug beschadigt
Niets kan me meer helpen
Het gebeurt veel dat men beweging gaat vermijden door de pijn. Hierdoor kan de spierkracht
afnemen. Dit kan leiden tot een afname in de algemene conditie, normale activiteiten worden alleen
maar zwaarder en sneller pijnlijk. Het is dus belangrijk dat de conditie op peil word gehouden, ook al
doet het pijn.
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Kernpunten:
1. Bewegen kan niets ‘stuk’ maken!
2. Bij lage rugpijn spelen lichamelijk, psychische en sociale factoren een rol

Waar komt de pijn in mijn rug vandaan?
De rug bestaat uit een wervelkolom en de ribben die aan de achterzijde aan de borstwervels en aan
de voorzijde aan het borstbeen vastzitten. Aan de ribben en wervelkolom hechten de belangrijkste
buik- en rugspieren.
De wervelkolom is een van de sterkste delen van het lichaam. De
wervelkolom is opgebouwd uit botten, banden, spieren en
tussenwervelschijven (zie figuur 2). Hij bestaat uit 33-34 wervels: 7
nekwervels, 12 borstwervels, 5 lendenwervels, 5 heiligbeenwervels
en 4-5 staartbeenwervels. Het heiligbeen bestaat uit 5 aan elkaar
gegroeide wervels. Het staartbeen ofwel stuitje bestaat ook uit 4-5
aan elkaar gegroeide wervels. Het heiligbeen en het stuitje zijn met
elkaar vergroeid. Banden lopen in en om het gewricht. Ze zorgen
voor stevigheid. De spieren zorgen voor stevigheid van de
wervelkolom en maken beweging mogelijk. Bij mensen met slappe
banden moeten de spieren voor extra stevigheid zorgen. De spieren
zullen dus sterk moeten zijn.

Figuur 2: Wervelkolom

Een wervel is gemaakt van bot. De nek-, borst- en lendenwervels hebben ieder een andere vorm.
Een wervel bestaat uit een wervellichaam dat aan de voorzijde is gelegen. Aan de achterzijde liggen
de doornuitsteeksels. De doornuitsteeksels vormen een aanhechtingsplaats voor spieren (zie figuur
3). Deze uitsteeksels zijn te voelen aan de achterzijde van uw rug. Aan de zijkant van de wervel zitten
gewrichtjes die een belangrijke functie bij de beweeglijkheid van de wervelkolom hebben, de
zogenaamde facetgewrichten. Het zijn kleine gewrichtjes die de bewegingen van de wervelkolom
mogelijk maken.

Figuur 3: Wervel van boven gezien

Wervel van opzij gezien
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De wervels zijn op elkaar gestapeld en vormen zo een buigzaam geheel, dit is de ruggengraat. Tussen
de wervels zitten tussenwervelschijven. Ze bestaan uit een zachte kern omgeven door taaie, vezelige
ringen (zie figuur 4). De bouw van een tussenwervelschijf kan vergeleken worden met een ui. Een ui
is ook opgebouwd uit ringen. Echter bij een tussenwervelschijf is de kern zacht. De
tussenwervelschijven zijn veerkrachtig en vervormen onder invloed van druk. Ze vangen schokken
op en zorgen voor bewegingsvrijheid van de rug, met name in rotaties.

Figuur 4: Tussenwervelschijven

De wervelkolom is zo sterk dat bijna niet mogelijk is om het te beschadigen. Bij de meeste mensen
met rugklachten is er dan ook geen schade aan de wervelkolom. Slechts in enkele gevallen is er
sprake van een beschadiging van de tussenwervelschijf, die kan leiden tot een hernia, of een barst in
een van de wervelbogen (spondyolysis), wat kan lijden tot een geleidelijke afschuiving van het
betreffende wervellichaam (spondylolisthesis).
Veel klachten worden echter veroorzaakt door pijn aan de spieren en banden; ze
functioneren niet zoals ze behoren te functioneren. Op röntgenfoto’s zijn alleen botdelen zichtbaar
en geen spieren en banden. Bij de meeste dysfuncties van de rug heeft röntgenonderzoek daarom
geen meerwaarde, aangezien er geen beschadigingen zichtbaar zullen zijn.
Kernpunten:
1. De wervelkolom is een van de sterkste delen van het lichaam
2. Klachten worden in veel gevallen veroorzaakt door pijn aan de spieren en banden
3. Door te trainen komt de rug weer in conditie
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Behandel- en generalisatie fase
Belasting / belastbaarheid
De belasting en de belastbaarheid van de rug moeten met elkaar in evenwicht zijn om klachten te
voorkomen. Dit evenwicht kan men vergelijken met een weegschaal. Onder belasting wordt ‘Een last
of gewicht dat gedragen moet worden of dat op een individu rust’ verstaan. Dit kan een last zijn in
gewicht, maar ook een last op geestelijk niveau. Belastbaarheid is de last die een individu kan
dragen. Dit hangt samen met de algehele gesteldheid van het lichaam. Wanneer bijvoorbeeld de rug
een grotere belasting moet ondergaan, kan dit alleen opgevangen worden als de rug voldoende
belastbaar is. Om overbelasting te voorkomen is het dus belangrijk om een goede conditie, sterke
spieren en een goede geestelijke gezondheid te hebben.
Het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid kan door verschillende factoren worden
verstoord:
- Een te zware belasting
Meestal zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen waardoor de belasting zwaarder wordt, zoals het
tillen van een zwaarder voorwerp dan gewend, een vervelende situatie thuis of op het werk.
- Een verminderde belastbaarheid
Doordat de belastbaarheid is verminderd, kan zelfs de normale belasting al te zwaar zijn. Als een
mens moe is, verkouden is of een griepje heeft is zijn belastbaarheid verminderd. Bij mensen met
chronische aspecifieke lage rugklachten kan de belastbaarheid afnemen door minder bewegen. Dit
kan komen door de pijn of door angst om te bewegen.
Het effect van een zwaardere belasting is niet bij elk persoon hetzelfde. De belastbaarheid is
bij ieder mens verschillend. Het effect wordt niet alleen bepaald door de prikkel (belasting) die
gegeven wordt, maar ook door de condities (belastbaarheid) van de ontvanger van de prikkel. In de
training werkt u aan een toename van uw belastbaarheid, maar ook aan een afname van de
belasting door adviezen over houdingen en bewegingen die veel in het dagelijks leven voorkomen.
Invloeden op de
belastbaarheid
•Leeftijd
• Geslacht
• Erfelijkheid
• Stress / spanning /
emoties
• Ervaring / kennis
• Beleving
• Opvoeding
• Ongelukken / operaties
• (algehele) Conditie

Positieve invloeden op de
belastbaarheid
• Goede conditie
• Gezond eten
• Voldoende (nacht)rust
• Actieve leefstijl
• Plezier in het leven
• Voldoende spierkracht
• Goed gecoördineerd/
vloeiend kunnen bewegen

Negatieve invloeden op de
belastbaarheid
• Stress
• Eerdere aandoening of
operatie
• Teveel alcohol
• Teveel roken
• Slechte conditie
• Inactieve leefstijl
• Angst om te bewegen
• Angst voor schade van de
rug

Kernpunten:
1. Belasting en belastbaarheid moeten met elkaar in evenwicht zijn
2. Het Mint beweegprogramma wordt gericht op toenemen belastbaarheid en afname belasting
van de rug
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Hoe kan ik het beste zitten om zo min mogelijk rugpijn te hebben?
In het dagelijks leven neemt u allerlei houdingen aan zoals liggen, zitten, staan, bukken, tillen. De
belasting van de rug is bij al die houdingen anders. Zo is bijvoorbeeld zitten een zwaardere belasting
dan staan. U zult dat misschien vreemd vinden omdat het anders “voelt”, maar het heeft te maken
met wel of niet aanspannen van spieren. Als u staat zijn meerdere rugspieren actief en dat voelt aan
als extra druk. Terwijl als u zit, rust u met de rug tegen de leuning en zijn de rugspieren veel minder
actief. Dit betekent echter voor de wervelkolom een hogere belasting. Met andere woorden als de
spieren van rug en buik actief zijn zorgen ze ervoor dat er minder belasting op de wervelkolom komt.
Het aanleren van andere houdingen is moeilijk. U bent er zo aan gewend om het op een
bepaalde manier te doen. Maar als u wilt en bereid bent om vooral in het begin hier veel aandacht
aan te besteden gaat het lukken. Het is niet erg als u een keer afwijkt van de in dit werkboek
genoemde tips. Iedere keer dat u er wel aan denkt is een stap in de goede richting. Al doende leert
men.
- Zitten
Voor een zithouding met de minste belasting is een goede steun in de lage rug noodzakelijk. Ook al
zit u in deze houding dan blijft langdurig in dezelfde houding zitten belastend voor de rug. Het is dan
ook aan te raden dat u regelmatig van houding wisselt. Bij een goede stoel kunt u uw voeten plat op
de grond zetten. Als de stoel te hoog is zorg dan voor een voetenbankje.
Tips voor de zithouding (zie figuur 5):
- zit rechtop met de schouders ontspannen
- zet de voeten plat op de grond
- ondersteun de lage rug (b.v. met een kussentje)
- gebruik de hele rugleuning
- zorg dat de bovenbenen steun hebben aan de zitting
- gebruik geen te zachte of te diepe zitting
Figuur 5: Juiste zithouding

Zittend werk
Bij zittend werk is het belangrijk dat het werkblad op de juiste hoogte staat ingesteld, eventueel
schuin omhoog. De verhouding tussen de hoogte van de stoel en van het werkblad moet zo zijn dat
de onderarmen horizontaal op het werkblad steunen. Zit dicht bij het werkblad. Is het werkblad niet
verstelbaar gebruik dan een verstelbare bureaustoel. Als u met een computer werkt zorg er dan voor
dat het beeldscherm op de juiste hoogte staat, zodat u niet naar beneden, boven of opzij hoeft te
kijken, maar recht vooruit (zie figuur 6).

Figuur 6: Juiste werkhouding
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Kernpunten:
1. Sterke spieren van rug en buik zorgen voor een goede houding
2. Wissel zithoudingen vaak af
3. Zit niet langer dan 25-30 minuten achtereen

Hoe kan ik het beste staan om zo min mogelijk rugpijn te hebben?
Herhaling: Zitten is een zwaardere belasting dan staan. Als de spieren van rug en buik actief zijn
zorgen ze ervoor dat er minder belasting op de wervelkolom komt.
- Staan
Rechtop staan is vermoeiend. Het is daarom belangrijk dat u sterke buik-, rug-, bil- en beenspieren
hebt, deze zorgen ervoor dat u makkelijker rechtop kunt staan. Daarom worden deze spieren
getraind.
Tips voor de staande houding:
- verdeel uw gewicht over twee voeten
- zet de voeten wat uit elkaar en naar buiten gedraaid
- ontspan de schouders
- laat de armen losjes langs het lichaam hangen
- hef het borstbeen
- trek de kin lichtjes in
- span de buikspieren lichtjes aan
- strek de knieën, maar overstrek ze niet
WISSEL REGELMATIG VAN HOUDING! Dit kunt u doen door regelmatig het gewicht wat over te
brengen van het ene been naar het andere zonder erg naar één kant te hangen. Dit is om
vermoeidheid te voorkomen.
- Tillen
Tillen kan een zware belasting voor de rug zijn. Afhankelijk van uw spierkracht, leeftijd en de zwaarte
van het gewicht etc. Denk voor het tillen goed na hoe u gaat tillen. Vermijd indien mogelijk het
tillen van zware en grote voorwerpen, als het kan maak dan gebruik van hulpmiddelen zoals een
karretje of trolley. Til indien mogelijk samen met iemand anders.
Tips voor tillen
- ga na hoe zwaar de last is die u moet tillen.
Dit om te voorkomen dat u verrast wordt door een te lichte of te zware last.
- zet de ene voet voor de andere voet en beide voeten iets uit elkaar
- buig de knieën
- span de buikspieren aan
- houdt de rug recht
- houdt de last dichtbij het lichaam
- til met twee handen
- kom omhoog met rechte rug
17

Omgeving
- Zet tijdens het tillen de voeten in de richting van het te tillen voorwerp. Zo voorkomt u dat u
uw rug moet draaien tijdens het tillen
- Het is verstandig om eerst te bedenken hoe u het voorwerp gaat tillen en waarheen. Zorg
dat de weg vrij is. Pas op met gladde vloeren
- Als u met z’n tweeën tilt, maak dan goede afspraken. Welke techniek wordt toegepast, waar
moet de last heen en wie geeft de opdracht de tilbeweging in te zetten
- Als u tilt in een kleine ruimte probeer dan zoveel mogelijk de rug recht te houden. Ga op 1 of
2 knieën zitten recht voor de last. Sleep de last naar een plek waar meer ruimte is. U kunt
beter kruipen dan in een gebukte houding lopen
Kernpunten:
1. Wissel sta-houdingen regelmatig af
2. Denk goed na voor het tillen
3. Til niet als het niet hoeft

Tips voor het dagelijkse leven
Huishouden:
- Zorg bij het ophangen en strijken dat het wasgoed op hoogte ligt en dat u dit zonder
draaiende bewegingen kunt pakken
- Neem bij het boodschappen doen twee tassen mee, hierdoor loopt u beter in balans. Een
boodschappenwagen is natuurlijk het meest ideaal
- Zet de televisie op een hoogte waarbij u het hoofd niet ver naar voren gebogen of omhoog
gericht hoeft te houden en waarbij u niet in een gedraaide houding zit.
Auto:
- Bij het instappen kunt u met uw rug naar de stoel gaan staan, gaan zitten en dan één voor
één uw benen naar binnen halen. Voor uitstappen kan dit in omgekeerde volgorde gedaan
worden.
- Veel autostoelen hebben een kuipmodel die ondervoldoende lendesteun geeft. U kunt dan
een kussen in de lage rug leggen.
- Zorg ervoor dat u zonder de rug naar voren te buigen bij het stuur kunt komt.
Tuinwerk:
- Blijf bij het spitten zoveel mogelijk rechtop staan en neem regelmatig pauzes
- Gebruik een schoffel met een steel die bij uw lengte past.
Keuken:
- Zet alles wat u dagelijks nodig heeft op een hoogte waar u makkelijk bij kunt
- Een hoge afvalbak met voetpedaal voorkomt veelvuldig bukken
Kernpunten:
1. Zorg voor een goede werkhoogte/ zit- of stahouding
2. Verdeel de lasten evenredig
3. Wissel houdingen en bewegingen regelmatig

18

Afsluiting
Wat moet ik doen als ik meer rugpijn krijg in plaats van minder?
U kunt goede en slechte dagen hebben, dat is heel normaal. Het kan zijn dat er tijdens of na de
behandeling meer rugklachten voorkomen. U hoeft hier niet van te schrikken, dit is niks ernstigs.
Soms is een terugval te verklaren, echter soms ook helemaal niet. Probeer hier dan ook geen
verklaring voor te vinden, dit is zonde van uw energie. Probeer een nieuw evenwicht te vinden door
gedoseerd te bewegen.
Als de pijn te hevig is kunt u kortdurend pijnstillers slikken; de pijn wordt minder waardoor het
bewegen gemakkelijker gaat. Gebruik deze slechts voor enkele dagen! Blijf vooral actief!
Let op: Een terugval is niet alarmerend u heeft voldoende handvaten om het probleem zelf aan
te pakken.
Kernpunten:
1. Af en toe een terugval is normaal
2. Blijf in beweging

En nu verder!
Om gezond te blijven moeten we actief blijven: rust roest!
Zoek een activiteit :
- die u leuk vindt
- die bij u past
- die u met anderen kunt doen (samen is gezelliger en meer motiverend)
- die bij u in de buurt is
- die u vol kunt houden
U hoeft niet perse lid te worden van een dure sportschool. De kleine dingen kunnen u al op weg
helpen; fietsen naar uw werk i.p.v. met de auto, de trap nemen i.p.v. de lift, een stukje wandelen
met de kinderwagen. Lopend of fietsend een klein boodschapje halen. Begin met ongeveer 20-30
minuten per dag en bouw dit langzaam op. Zorg voordat u klaar bent met de training dat u al iets
bedacht heeft om te ondernemen en bespreek dit met uw fysiotherapeut.
Hoe langer u wacht des te moeilijker is het om te beginnen. De nieuwe activiteit kan tijdelijk
meer pijnklachten opleveren. Dit komt omdat u uw spieren anders gebruikt dan anders. Dit is niet
erg; het betekent niet dat er schade optreedt. Het betekent dat de spieren moeten wennen. Spieren
wennen het snelste wanneer regelmatig getraind wordt. Noem tips voor wandelclubs, fietsclubs,
zwemgroepjes, buurtcentra, sportscholen, etc. in de buurt van groep patiënten.
Kernpunten:
1. Rust roest
2. Zoek een activiteit die u leuk vindt
3. Alle beetjes activiteit helpen
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Bijlage 2. Mobiliserende en stabiliserende oefeningen voor de lage rug
Dit is een selectie aan ‘aspecifieke oefenvormen’, waarbij mobiliserende en stabiliserende
(neuromusculaire controle) oefeningen gecombineerd zijn.
Oefening 1
Uitgangshouding: Liggen op de rug, zonder kussen, de armen en de benen gestrekt.
1. De rechterknie buigen, terwijl de voet over de grond meeschuift en terug. Hetzelfde met de
linkerknie.
2. De knieën buigen en de voeten plat op de grond zetten, vervolgens de rug tegen de grond
drukken, en terug.
3. De rechter knie buigen en optrekken in de richting van de neus, en terug. Hetzelfde met de
linkerknie.
4. De handen onder het hoofd brengen, de knieën buigen en de voeten plat op de grond
leggen, vervolgens de bijeengehouden knieën afwisselend naar rechts en naar links
bewegen, terwijl de heupen meedraaien en de schouders op de grond blijven liggen.
5. De knieën buigen en de voeten plat op de grond zetten, vervolgens de heupen zo ver
mogelijk optillen, en terug.

Oefening 2
Uitgangshouding: Kruiphouding, de handen recht onder de schouders en de knieën recht
onder de heupen.
1. De armen strekken, de rug hol maken en het hoofd rechtop houden, daarna de rug bol
maken en het hoofd laten hangen.
2. De heupen afwisselend naar rechts en naar links bewegen, terwijl de schouders op de plaats
blijven.
3. De rechterarm onder de linker oksel brengen, vervolgens naar rechts omhoog bewegen en
nakijken. Hetzelfde met de linkerarm.
4. De rechterarm naar voren en tegelijkertijd het linkerbeen naar achteren strekken, en terug,
daarna de linker arm naar voren en tegelijkertijd het rechterbeen naar achteren strekken, en
terug.
5. De rechterarm naar voren en tegelijkertijd het rechterbeen naar achteren strekken, en
terug, daarna de linkerarm en het linkerbeen naar achteren strekken, en terug.
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Oefening 3
Uitgangshouding: Zitten rechtop, zonder rugleuning, de armen gestrekt langs het lichaam,
de heupen onbeweeglijk houden.
1. Het bovenlichaam in elkaar laten zakken, en terug.
2. Het bovenlichaam zijwaarts naar rechts buigen en terug en zijwaarts naar links buigen.
3. Het bovenlichaam naar rechts draaien en de handen zo ver mogelijk naar achteren op de
onderlaag plaatsen, daarna het bovenlichaam naar links draaien en de handen zo ver
mogelijk naar achteren op de ondergrond plaatsen.
4. De armen voor de borst kruisen en het bovenlichaam afwisselend naar rechts en naar links
draaien.
5. De rechterbil en het rechterbeen vanuit de rug iets optillen, en terug. Hetzelfde met de
linkerbil en het linkerbeen, de heupen mogen bewegen.
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Bijlage 3. Behandelovereenkomst & oefenschema’s
Ik weet dat het behandelprogramma gericht is op het leren omgaan met de pijn. Tijdens de
behandeling wordt er gewerkt aan het verbeteren van voor mij belangrijke functionele
vaardigheden. De fysiotherapeut zal mij begeleiden bij het halen van de door ons samen opgestelde
doelen. Er wordt vooral aandacht gegeven aan de vordering die ik heb gemaakt.
Teneinde een positief resultaat te behalen met de therapie:
- Ben ik verplicht aanwezig te zijn op de aangeduide plaats op de aangeduide tijd
- Geef ik hierbij aan op de hoogte te zijn van de doelen (opgesteld in overleg met mij bij
aanvang van de therapie en ik ben daarmee akkoord gegaan).
- Ik ben verplicht de door de therapeut gevraagde inzet te tonen.
Mijn doelen zijn:
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiervoor is een 3 maanden durend oefenprogramma opgesteld bestaande uit de volgende
schema’s:
Toelichting:
- Op de y-as wordt de activiteit in meetbare eenheden vastgelegd (bv. lopen in meters of
minuten, tillen in kg, fietsen in meters of minuten)
- Op de x-as worden de meetmomenten vastgelegd (bv. in dagen)
Doel 1:
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Doel 2:
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Doel 3:
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Handtekening therapeut:

Datum: ……………………………
Plaats:…………………………………..
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Bijlage 4. Meetinstrumenten
In deze bijlage worden alle meetinstrumenten beschreven die tijdens de intake en bij de evaluatie
worden afgenomen. Neem met de patiënt tijdens de intake de vragenlijsten door en geef ze daarna
hun eigen pakketje met vragenlijsten mee. De Core Stability Test ontbreekt in het patiëntenpakketje.
Dit is een test die door de fysiotherapeut gescoord en bijgehouden wordt.

Numeric Rating Scale (pijnmeting in rug)
Toelichting voor de therapeut:
De patiënt scoort de klachten van de afgelopen week. Er moet één cijfer worden omcirkeld. Bij de
evaluaties mag de patiënt de scores van de intake zien, en dan opnieuw scoren. In het
patiëntenpakket is deze vraag voor ieder evaluatiemoment weergegeven.

Hoe zou u de pijn in de lage rug beoordelen die u de afgelopen week hebt gehad?
Omcirkel maximaal één cijfer.
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Oswestry low back pain Disability Index
Toelichting voor de therapeut:
De Oswestry Disability Index (ODI) bestaat uit 10 vragen. Elke vraag wordt gescoord op een
zespunts schaal (0-5). De eerste keuzemogelijkheid van elke vraag krijgt een score 0 en de
laatste een score 5. De scores van alle vragen worden bij elkaar opgeteld, zodat een ruwe
ODI score varieert tussen 0 en 50. De ruwe ODI score wordt omgezet in een totaalscore met
behulp van de volgende formule:
Ruwe ODI score
5x aantal items dat is beantwoord

x 100 = totaal score ODI

Interpretatie van de totaalscore:
0-20
21-40
41-60
61-80
81-100

Minimaal beperkt
Redelijk beperkt
Ernstig beperkt
Zeer ernstig beperkt
Gebonden aan bed of patiënt overdrijft

Deze vragenlijst is in het patiëntenpakket voor ieder evaluatiemoment toegevoegd.
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Beperkingen vragenlijst
(Oswestry Disability Index)
Antwoordt u alstublieft ieder onderdeel. Kruis bij ieder onderdeel het vakje aan dat op u van
toepassing is. Soms is het moeilijk om tussen twee vakjes te kiezen, kruis dan het vakje aan
dat uw probleem het beste beschrijft. Kruis niet meer dan één vakje per onderdeel aan en
beantwoord elke vraag met betrekking tot de situatie die u vandaag ervaart.
1.







Ernst van de Pijn
Op dit moment heb ik geen pijn
Op dit moment is de pijn zeer licht/gering
Op dit moment is de pijn matig
Op dit moment is de pijn vrij ernstig
Op dit moment is de pijn zeer ernstig
Op dit moment is de pijn de ergste denkbaar

2.




Zelfverzorging (wassen, kleden)
Ik kan mijzelf normaal wassen en aankleden zonder extra pijn
Ik kan mijzelf normaal wassen en aankleden maar heb dan wel extra pijn
Als ik mijzelf was en aankleed doet het pijn en daarom ben ik daar langzaam en
voorzichtig mee
Ik heb enige hulp nodig maar kan m.b.t. wassen en aankleden het meeste zelf
Ik heb elke dag hulp nodig bij de meeste aspecten van de zelfverzorging
Ik kleed me niet aan, was mezelf met moeite en blijf in bed




3.






4.







Tillen
Ik kan een zwaar voorwerp zonder extra pijn tillen
Ik kan een zwaar voorwerp tillen maar dat doet extra pijn
Ik kan door de pijn geen zware voorwerpen van de grond tillen, maar het lukt mij wel
als ze op een handige plaats staan, bijvoorbeeld op tafel
Ik kan door de pijn geen zware voorwerpen tillen maar wel lichte tot middelzware als
ze op een handige plaats staan
Ik kan alleen hele lichte voorwerpen tillen
Ik kan niets tillen of dragen
Lopen
Pijn voorkomt niet dat ik ver kan lopen
Pijn voorkomt dat ik verder kan lopen dan 2 kilometer
Pijn voorkomt dat ik verder kan lopen dan 1 kilometer
Pijn voorkomt dat ik verder kan lopen dan 500 meter
Ik kan alleen met een stok of krukken lopen
Ik breng het grootste gedeelte van de tijd in bed door en moet naar het toilet
kruipen
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5.







Zitten
Ik kan in elke stoel zitten zolang als ik wil
Ik kan alleen in mijn favoriete stoel zitten zolang als ik wil
Ik kan door de pijn niet langer dan een uur blijven zitten
Ik kan door de pijn niet langer dan een half uur blijven zitten
Ik kan door de pijn niet langer dan 10 minuten blijven zitten
Ik kan door de pijn helemaal niet zitten

6.







Staan
Ik kan staan zolang ik wil zonder meer pijn te krijgen
Ik kan staan zolang ik wil, maar dat veroorzaakt meer pijn
Door de pijn kan ik niet langer dan 1 uur blijven staan
Door de pijn kan ik niet langer dan 30 minuten blijven staan
Door de pijn kan ik niet langer dan 10 minuten blijven staan
Door de pijn kan ik niet blijven staan

7.







Slapen
Ondanks de pijn slaap ik goed
Ik kan alleen goed slapen als ik tabletten inneem
Zelfs als ik tabletten inneem slaap ik minder dan 6 uur per nacht
Zelfs als ik tabletten inneem slaap ik minder dan 4 uur per nacht
Zelfs als ik tabletten inneem slaap ik minder dan 2 uur per nacht
Door de pijn slaap ik in het geheel niet

8.







Het seksleven
Mijn seksleven is normaal en bezorgt me geen extra pijn
Mijn seksleven is normaal maar bezorgt me wel extra pijn
Mijn seksleven is bijna normaal maar erg pijnlijk
Mijn seksleven wordt ernstig beperkt door de pijn
Mijn seksleven is vrijwel afwezig door de pijn
Door de pijn heb ik in het geheel geen seksleven meer

9.




Het sociale leven
Mijn sociale leven is normaal en bezorgt me geen extra pijn
Mijn sociale leven is normaal maar bezorgt me wel extra pijn
Met uitzondering van de meer inspannende bezigheden zoals dansen e.d. heeft de
pijn niet een belangrijke invloed op mijn sociale leven
De pijn heeft mijn leven beperkt en ik ga minder vaak de deur uit
Door de pijn is mijn sociale leven beperkt tot mijn eigen huis
Ik heb geen sociaal leven vanwege de pijn
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10.







Reizen/Transport
Ik kan overal naar toe reizen zonder extra pijn
Ik kan overal naar toe reizen maar heb dan extra pijn
De pijn is weliswaar erg maar ik kan toch reizen maken die langer duren dan 2 uur
Door de pijn kan ik niet langer reizen dan 1 uur
Door de pijn kan ik slechts korte, noodzakelijke tochtjes maken die korter duren dan
30 minuten
Door de pijn ga ik alleen maar de deur uit om naar de dokter of het ziekenhuis te
gaan
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Patiënt Specifieke Klachten Lijst
Toelichting voor de therapeut:
De PSK kan worden toegepast om de functionele status (activiteitenniveau) van de
individuele patiënt te bepalen. Er is een lijst van voorbeeldactiviteiten bijgevoegd, maar de
patiënt mag ook andere activiteiten kiezen. De patiënt selecteert de drie belangrijkste
klachten op het gebied van fysieke activiteiten, deze moeten voor hem/haar persoonlijk
relevant zijn. Dit betekent dat de patiënt deze activiteiten regelmatig uitvoert en hij/zij er
hinder van ondervindt. De mate van hinder wordt gescoord op een 11-puntsschaal.
Doel
De PSK kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden:
1. Inventariserend/diagnostisch: de keuze van de activiteiten kan u als fysiotherapeut
tijdens de anamnese helpen bij het vaststellen van de specifieke hulpvraag van de patiënt.
Tevens kan de activiteitenkeuze u helpen bij het opstellen van een behandelplan voor de
individuele patiënt.
2. Evaluatief: het verschil in score tussen het begin en einde van de behandeling kan aan de
patiënt en u inzicht geven in de behaalde vooruitgang.
Uitvoering
Laat de patiënt zo specifiek mogelijk de activiteit beschrijven en zoveel mogelijk
kwantificeren in tijd, gewicht etc. Bijvoorbeeld bij het poetsen: “moeite met lang (> 10
minuten) gebukt staan”. Elke patiënt mag ook andere, eigen specifieke activiteiten extra
invullen. Wanneer de patiënt moeite heeft met het ‘bedenken’ van activiteiten, kan hij tot
aan de volgende afspraak ‘bedenktijd’ krijgen waarin hij goed na kan gaan wat zijn
specifieke probleemactiviteiten zijn. Bij de tweede afspraak volgt dan de definitieve selectie.
NB. Patiënten mogen geen activiteiten selecteren die ze vermijden omdat van deze het
effect niet kan worden geëvalueerd.
Bij de tweede en derde evaluatiemoment mag de patiënt eerst de eerdere scores zien, en
dan opnieuw dezelfde activiteiten scoren.
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Patiënt Specifieke Klachten Lijst
Uw klachten hebben invloed op de activiteiten en bewegingen die u dagelijks doet en
moeilijk te vermijden zijn. De gevolgen van deze klachten zijn voor iedereen verschillend. Elk
persoon zal bepaalde activiteiten en bewegingen graag zien verbeteren door de
behandeling. Hieronder staan een aantal activiteiten en bewegingen als voorbeeld. Probeer
de activiteiten te herkennen waar u de afgelopen week door uw klachten moeilijkheden
mee had. Kruis het hokje aan voor deze activiteit. We vragen u problemen aan te kruisen die
u heel belangrijk vindt en die u het liefst zou zien veranderen in de komende weken.
U mag ook andere, voor u belangrijke activiteiten opschrijven.



















in bed liggen
omdraaien in bed
opstaan uit bed
opstaan uit een stoel
gaan zitten op een stoel
lang achtereen zitten
in/uit de auto stappen
rijden in een auto of bus
fietsen
staan
lang achtereen staan
licht werk in en om het huis
zwaar werk in en om het huis
in huis lopen
wandelen
hardlopen
het dragen van een voorwerp

 tillen
 op bezoek gaan bij familie, vrienden of
kennissen
 uitgaan
 seksuele activiteiten
 uitvoeren van werk
 uitvoeren van hobby’s
 uitvoeren van huishoudelijk werk
 sporten
 op reis gaan

 andere activiteit/beweging namelijk ……………………

Selecteer de 3 belangrijkste activiteiten (moeilijk uitvoerbaar en vaak voorkomend) en
rangschik ze naar mate van belangrijkheid:
1. ……………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………….
3. .……………………………………………………………………………
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Invulvoorbeeld
Activiteit: wandelen
Scoort u 0, dan kost het wandelen u geen enkele moeite
geen enkele moeite 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 onmogelijk

Scoort u 10, dan is het wandelen onmogelijk voor u
geen enkele moeite 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 onmogelijk

Probleem 1: _______________________________________
Hoe moeilijk was het in de afgelopen week om deze activiteit of beweging uit te voeren?
geen enkele moeite 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 onmogelijk

Probleem 2: _______________________________________
Hoe moeilijk was het in de afgelopen week om deze activiteit of beweging uit te voeren?
geen enkele moeite 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 onmogelijk

Probleem 3: _______________________________________
Hoe moeilijk was het in de afgelopen week om deze activiteit of beweging uit te voeren?
geen enkele moeite 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 onmogelijk
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Core stability test
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