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De ‘andere helft’ van de patiënt met chronische lage rugpijn

De rug verdient meer 
aandacht
De heersende tendens binnen de fysiotherapie is om bij patiënten met chronische lage rugpijn (LRP) meer naar 
psychosociale factoren te kijken dan naar de rug zelf.1 In dit artikel wil ik laten zien waarom de rug, ofwel de fysieke 
kant van een patiënt met chronische LRP, ook aandacht verdient. Het doel van het artikel is om tot een completer 
beeld te komen van de patiënt met chronische LRP.
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Prevalentie
LRP is wereldwijd oorzaak nummer één van 
‘ activiteiten-limiterende klachten’ en komt in alle 
leeftijdsgroepen voor.2 De puntprevalentie van 
‘activiteiten-limiterende LRP’ wordt gevonden 
tussen de 7,3 en 11,9% en de 1- maandprevalentie 
hiervan bedraagt 23,2%.2,3 Dit wil zeggen dat 
wereldwijd vandaag 7,3-11,9% van de mensen 
‘activiteiten-limiterende LRP’ heeft en dat in de 
afgelopen maand bijna een kwart van de mensen 
dit één of meerdere dagen gehad heeft. Als er 
gekeken wordt naar individuen met ‘geringe tot 
matige LRP’, ligt de top van de prevalentie rond 
het 55e levensjaar.4 Dit geldt niet voor de preva-
lentie van ‘ernstige LRP’; deze loopt op met de 
leeftijd, dus hoe ouder de populatie, hoe vaker 
‘ernstige LRP’ voorkomt.4

Degeneratieve veranderingen lumbale wervelkolom
Diverse studies laten zien dat degeneratieve ver-
anderingen van de lumbale wervelkolom (LWK) 
vaak al op jonge leeftijd beginnen en dat deze 
veranderingen zowel met als zonder LRP gepaard 
kunnen gaan. In dit artikel wordt met LRP zowel 
aspecifieke LRP als specifieke LRP met radiculaire 
pijn in één been bedoeld. Uit een meta-analyse 
van 2015 blijkt dat de prevalentie van allerlei 
degeneratieve veranderingen van de LWK wel 
veel hoger ligt bij mensen met LRP in de leeftijd 
van 50 jaar of jonger, dan bij mensen zonder LRP 
in deze leeftijdscategorie.5 Vormveranderingen van 
de discus, zoals een  bulging-discus, discusdegene-
ratie, discusextrusie en -protrusie zijn significant 
geassocieerd met LRP.5 Dit geldt ook voor spon-
dylolyse en Modic changes type I (disruptie en 
fissuren in de eindplaat en vervanging van hema-
topoëtisch beenmerg van een wervellichaam door 
fibrovasculair weefsel).5 Het blijkt dat 20% van 
de mensen zonder LRP een discusprotrusie heeft 
en dat dit 40% is bij mensen met LRP.5 Hoe groter 
in aantal en hoe meer uitgesproken de degenera-
tieve veranderingen van iemands LWK zijn, des te 
groter de kans is dat die persoon LRP heeft.6,7

Degeneratieve veranderingen van de LWK blijken 
bij mensen zonder LRP al in de leeftijd van 20 
tot 30 jaar volop aanwezig te zijn.8 In deze leef-
tijdsgroep heeft 37% discusdegeneratie, 30% 
een bulging-discus, 29% een discusprotrusie, 3% 
een spondylolisthesis en 24% verlies van discus-
hoogte. Bij 70- tot 80-jarigen is dit respectievelijk 
93%, 84%, 43%, 50% en 84%.8 
Uit data van de TwinUK spine study is geconclu-
deerd dat degeneratieve veranderingen van de 
kraakbenige sluitplaten van de wervellichamen, 
Modic changes en discusdegeneratie alle drie onaf-
hankelijke risicofactoren zijn voor periodes van ern-
stige LRP.9-11 De prevalentie van ‘ernstige LRP’ neemt, 
zoals eerder gezegd, toe bij het ouder worden.4

Degeneratieve veranderingen van de LWK 
 beginnen dus vaak al op jonge leeftijd en nemen 
bij het ouder worden steeds meer toe. Deze veran-
deringen zijn meer uitgesproken bij mensen met 
LRP en ernstige LRP komt vaker voor bij ouderen.

Degeneratieve veranderingen knie, heup en schouder 
Knie- en heupartrose vertonen beide grote over-
eenkomsten met wat hierboven beschreven is 
over degeneratieve veranderingen van de LWK. Bij 
Amerikanen van 60 jaar of ouder is de prevalentie 
van knieartrose 37,4%. Hiervan is 12,1% sympto-
matisch (met pijnklachten).12 De kans op symp-
tomatische knieartrose neemt toe bij het ouder 
worden.12 Radiologisch vastgestelde heupartrose 
blijkt in een Amerikaanse stedelijke omgeving 
op een leeftijd van 50 jaar en ouder een preva-
lentie te hebben van 19,6% en symptomatische »
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 heupartrose een prevalentie van 4,2%.13 Ook bij de 
heup wordt er gevonden dat de prevalentie van 
zowel radio logisch vastgestelde als symptomati-
sche artrose toeneemt bij het ouder worden. In een 
landelijke omgeving blijken deze percentages hoger 
te liggen.14 Verder blijkt dat het percentage ernstige 
heupartrose toeneemt bij het ouder worden.14

De schouder toont wat betreft laesies van de  rotator 
cuff min of meer een patroon vergelijkbaar met de 
degeneratieve veranderingen van de lage rug en 
van de heup en de knie. Ook hier is er sprake van een 
toenemende prevalentie van  rotator cuff-scheuren 
bij het ouder worden.15 Zo heeft bij mensen boven de 
65 jaar 50% een scheur in de rotator cuff.16 Boven de 
80 jaar geldt dit zelfs voor 80%.17

Overeenkomsten discusdegeneratie en knieartrose
Uit een artikel van 2018 blijkt dat discusdegene-
ratie en knieartrose op vele fronten min of meer 
identiek zijn.18 Een aantal overeenkomsten zijn:

•  vergelijkbare veranderingen in de extracellu-
laire matrix (ECM), zoals degradatie van pro-
teoglycanen;

•  afname van de intradiscale druk bij discus-
degeneratie is het equivalent van afname van  
de intra-articulaire druk bij knieartrose;

•  zowel in de nucleus pulposus als in het 
gewrichtskraakbeen treedt een omschakeling 
op van de productie van collageen type II naar 
type I;

•  afname van de hoogte van de discus en afname 
van de kraakbeendikte in de knie;

•  minder bestand zijn tegen druk van zowel de dis-
cus als kraakbeen;

•  de discuscellen en kraakbeencellen produce-
ren beide pro-inflammatoire mediatoren, zoals 
TNF-α en IL-1, en een heel rits matrixmetallo-
proteases (MMP’s), waarvan de laatste zorgen voor 
onder andere afbraak van collagene moleculen;

•  klinische kenmerken die beide beelden hebben, 
zijn: pijn, functieverlies en ochtendstijfheid;

•  op röntgenfoto’s zijn bij beide beelden cysten, 
osteofyten en sclerosering van het bot te zien;

•  omliggende structuren/weefsels zijn betrokken;  
bij de discus zijn dit onder andere de facet-
gewrichten en de wervellichamen. Deze laatste 
vertonen vaak Modic changes en bij de knie is 
het subchondrale bot van zowel de tibia als het 

» femur aangedaan en zo ook de menisci, en er is 
vaak sprake van synovitis;

•  voor beide beelden geldt dat er een matige 
 correlatie is tussen de klinische symptomen en de 
mate van degeneratie op de röntgenfoto’s.

De wegen die leiden tot degeneratie van een 
 discus en van gewrichtskraakbeen lopen 
opvallend parallel.18 Bij beide beelden is er 
lokale  ontsteking op basis van mechanische 
(over)belasting of op basis van laaggradige 
systemische ontsteking en is de ontsteking 
gekarakteriseerd door toegenomen concentraties 
van  pro- inflammatoire mediatoren, vooral TNF-α 
en IL-1.18 Het grote verschil tussen beide is de 
wijze waarop zorgverleners, patiënten en de 
maatschappij ernaar kijken.18 Rustenburg et al.18 
stellen dat het niet bewust zijn van het feit dat 
discusdegeneratie en kraakbeendegeneratie zo 
vergelijkbaar zijn, leidt tot onderschatting van 
discusgeneratie als oorzaak van chronische LRP. 
Het laatste past bij het gegeven dat patiënten 
met LRP zich vaak gestigmatiseerd voelen, 
doordat een specifieke diagnose ontbreekt.19,20

Geschiedenis pijnlijke discus
In de jaren 50 tot begin 80 van de vorige eeuw 
speelde de discussie of de lumbale disci überhaupt 
wel geïnnerveerd zijn. Pas in 1981 bleek uit histolo-
gisch onderzoek dat dit wel het geval is: lumbale 
disci bevatten nociceptieve zenuwuiteinden.21,22 
De aanwezigheid van deze nociceptoren betekent 
niet dat daarmee ook direct de discus als moge-
lijke oorsprong van LRP gezien kan worden.23 Die 
mogelijkheid is vanaf de jaren 80 onderzocht, 
door discografische bevindingen van mensen zon-
der klachten te vergelijken met die van patiënten 
met chronische LRP.24 Uiteindelijk is gebleken dat 
bij pijnlijke prikkeling de lumbale disci de meest 
gevoelige structuren zijn van de LWK en dat bij 
ongeveer 40% van de patiënten met chronische 
LRP een discus, op basis van internal disc disrup-
tion, verantwoordelijk is voor de pijn.23,25,26

In de wetenschappelijke wereld is er dus tientallen 
jaren discussie geweest over de vraag of discus-
degeneratie de oorzaak van chronische LRP kan 
zijn. Pas in de jaren 90 is geaccepteerd dat dit wel 
mogelijk is.23 Het kan niet anders dan dat dit zijn 
weerslag heeft gehad in de spreekkamer.

Andere afslag voor verklaren chronische LRP
Zoals al eerder genoemd, zijn – naast discus-
problematiek – ook spondylolyse, degeneratieve 
veranderingen van de kraakbenige sluitplaten 
van de wervellichamen en Modic changes geas-
socieerd met LRP. Maar ook artropathie van de 
lumbale facetgewrichten kan de oorzaak zijn van 
LRP.27 Zo is bij patiënten met gemiddeld zeven jaar 
LRP gebleken dat er bij 40% significante afname 
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van de LRP optreedt na een injectie in de facet-
gewrichten met bupivacaine (lokaal anestheti-
cum).28 Er is dus een scala van structuren in de 
lage rug die verantwoordelijk kan zijn voor de LRP. 
Echter, in de spreekkamer is het niet mogelijk om 
accuraat de oorsprong van de nociceptieve pijn bij 
LRP te identificeren.2 Zo is met alleen lichamelijk 
onderzoek niet vast te stellen of LRP facetge-
wricht- of discogeen-gerelateerd is.23,25,26,28 
Het is interessant om te bedenken dat bij een 
artrotische knie het ook niet duidelijk is waar de 
nociceptieve pijn vandaan komt. Vanuit het sub-
chondrale bot, geïnnerveerd geraakt kraakbeen, 
de menisci of de synoviale membraan? Echter, bij 
het behandelen van patiënten met knieartrose is 
dit helemaal geen issue.18 Als er schouderklachten 
spelen, is het vaak ook lastig om met lichamelijk 
onderzoek te achterhalen welke pees of pezen er 
verantwoordelijk is/zijn voor de schouderpijn.29 
Toch is het niet zo dat bij het verklaren van chro-
nische schouderpijn het accent op psychosociale 
factoren ligt, zoals bij chronische LRP.
Het is mogelijk dat de combinatie van een periode 
van meer dan dertig jaar twijfel over het wel of niet 
pijnlijk kunnen zijn van een discus en de onmoge-
lijkheid om via lichamelijk onderzoek de oorsprong 
van de nociceptieve pijn bij LRP te identificeren, 
ertoe geleid heeft dat in de theorievorming over 
‘pijn’ bij patiënten met chronische LRP een andere 
afslag is genomen dan bij  patiënten met knie- en 
heupartrose of chronische  schouderpijn.

Synthese pijneducatie en kennis lokale pathologie
Met vooral het accent op een psychosociale aanpak 
doen wij, denk ik, veel patiënten met chronische LRP 
tekort. Pijneducatie kan zeker zinvol zijn, maar deze 
moet inhoudelijk niet in tegenspraak zijn met de 
problematiek op weefselniveau. Kennis en inzicht in 
de pathologische veranderingen van de LWK en hun 
mogelijke bijdrage aan pijn moeten een plaats krijgen 
in de behandeling van patiënten met chronische LRP.
Wanneer geeft een degeneratieve lage rug wel pijn-
klachten en wanneer niet? Er zijn steeds meer aan-
wijzingen dat dit vooral ligt aan de aanwezigheid en/
of concentratie van pro-inflammatoire mediatoren, 
zoals TNF-α en IL-1.30 Deze cytokinen, geproduceerd 
door lokaal aanwezige cellen van de pathologische 
weefsels en door cellen van het immuunsysteem 
(dat meestal ook betrokken raakt) zijn onder andere 
verantwoordelijk voor sensitisatie van lokale recep-
toren en dragen zo bij aan de versterking van de 
nociceptieve pijn.31-33 Daarnaast zorgen ze voor een 
katabole (afbrekende) toestand door het stimu-
leren van allerlei afbrekende enzymen. Het weer 
doven van deze sensitisatie, en ombuigen van de 
katabole toestand naar een anabole (opbouwende) 
of homeostatische toestand, komt dus onder 
andere neer op afname van de productie van deze 

pro-inflammatoire mediatoren. Het is van belang 
dat we ons realiseren dat degeneratieve veranderin-
gen niet herstellen. Bij de discus is dat te begrijpen 
vanuit de halfwaardetijd van de collagene vezels 
van de anulus fibrosus; die bedraagt namelijk mini-
maal 100 jaar.34 Een beschadigde discus wordt dus 
nooit meer zoals deze was; er kan hooguit enige 
reparatie plaatsvinden, maar dan met ‘secundair’ lit-
tekenweefsel. De kunst van de fysiotherapie bij chro-
nische LRP zou wel eens voor een groot deel kunnen 
berusten op het via mechanische weg ‘verleiden’ van 
de betrokken cellen tot de afname van de productie 
van pro-inflammatoire mediatoren.

Tot slot
Het weefselniveau betrekken bij de behandeling van 
patiënten met chronische LRP komt min of meer 
neer op het opvolgen van het advies van Waddell in 
de epiloog in zijn baanbrekende boek The Back Pain 
Revolution uit 2004.35 Hier schrijft hij dat de slinger te 
veel doorgeschoten is in de richting van de psycho-
sociale onderwerpen. Zijn hoop is dat de slinger wat 
terugzwaait in de richting van de fysieke kant van 
LRP, want dat is volgens hem de andere helft van 
het verhaal. Gezien bijvoorbeeld de inhoud van het 
december/januari- nummer van FysioPraxis (2018), 
met als thema ‘chronische pijn’, lijkt de slinger de 
afgelopen 15 jaar niet erg bewogen te hebben en is 
de hoop van Waddell nog steeds actueel.35

In dit artikel heb ik een poging gedaan de slinger 
een zetje te geven en te onderbouwen waarom 
de ‘andere helft’ van de patiënt met chronische 
LRP er ook toe doet. Nu we beide helften in kaart 
hebben, kunnen we op zoek gaan naar de meest 
logische therapie. Ik denk dat, gezien de grote 
overeenkomsten in degeneratieve veranderingen 
en het verloop in de tijd van chronische schouder-
klachten, artrotische knie- en heupklachten en 
chronische lage rugklachten, de fysiotherapeu-
tische behandeling van deze beelden principieel 
niet ver uit elkaar kan liggen. Dat bij voorbaat het 
accent vooral op de fysieke kant zal moeten lig-
gen, is niet mijn idee. Wel dat deze veel meer aan-
dacht verdient bij chronische LRP.

Met dank aan Dorien Bennink, Chris Riezebos en Petra 
 Voorham voor hun opmerkingen.




