
Het ‘zware’ leven 
van de lumbale disci 
intervertebrales
Deel 2. Discusdegeneratie

Inleiding

In deel 1 van het drieluik ‘Het ‘zware’ leven van de 
lumbale disci intervertebrales’ is te lezen dat degenera-
tieve veranderingen van een lumbale discus vaak starten 
in een eindplaat, vervolgens optreden in de nucleus 
pulposus en als laatste in de anulus fibrosus.1 Slechts een 
kleine interruptie in de structurele integriteit van een 
eindplaat is al voldoende om significante veranderingen 
in het mechanische gedrag van een discus te veroor-
zaken, evenals in de diffusiepatronen die essentieel zijn 
voor de voeding van de discus en de hydratie van de 
nucleus pulposus.2,3 Discusdegeneratie die eenmaal 
gestart is, neemt steeds verder toe, het is een progressief 
proces.4-6 Ook een gezonde discus, dus een discus zonder 
voorheen enige schade of degeneratie, is niet in staat om 
een beschadiging ten gevolge van een trauma te 
herstellen. De beschadiging zal altijd leiden tot discus-
degeneratie.2,7-10 
De prevalentie van discusdegeneratie ligt erg hoog, varië-
rend van 30 tot 95 procent, afhankelijk van de leeftijds-
groep.11 Grote populatiestudies laten zien dat lage rugpijn 
sterk geassocieerd is met de mate van discusdegene-
ratie.12-16 Bij volwassen patiënten met aspecifieke lage 
rugpijn is de lumbale discus intervertebralis de bron van 

SAMENVATTING
Dit artikel is deel 2 van een drieluik over het ‘zware’ leven van de lumbale tussenwervelschijven. In deel 1, 
gepubliceerd in editie 2020-3 van Physios, zijn de bouw, functie en de bloed- en zenuwvoorziening van de 
lumbale discus besproken en is ingegaan op het verschil tussen discusveroudering en discusdegeneratie. 
Deel 2 staat volledig in het teken van discusdegeneratie. Het artikel begint met definities van 
discusdegeneratie en kenmerken van verschillende gradaties daarvan. Vervolgens wordt het veranderde 
mechanische gedrag van een discus met discusdegeneratie besproken en de gevolgen hiervan voor de belasting van 
de verschillende anatomische delen van de wervels. Kenmerkend voor discusdegeneratie is dat het een progressief 
proces is, en zowel mechanische als biologische factoren spelen hierbij een rol. Tot slot komt de vraag aan bod waarom 
een discus niet in staat is om te herstellen bij degeneratie of na een trauma.
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LEERDOELEN
Na het bestuderen van dit 
artikel: 

 � kent u de definitie en de 
verschillende uitingen van 
discusdegeneratie;

 � kent u de indeling van twee 
classificatiesystemen van 
discusdegeneratie;

 � begrijpt u de stressprofielen 
die worden gemeten met 
stressprofilometrie;

 � weet u wat de invloed is van 
discusdegeneratie op de 
belasting van verschillende 
delen van de wervels;

 � bent u bekend met de 
begrippen mechanotrans-
ductie en chemotransductie 
in relatie tot discuscellen;

 � begrijpt u hoe mechanische 
en biologische factoren een 
rol spelen bij de progressie 
van discusdegeneratie;

 � kunt uitleggen waarom een 
discus nooit herstelt van een 
beschadiging of degeneratie. 



de pijn in 39 tot 42 procent van de gevallen.17,18 Dit laatste 
is gebaseerd op het verdwijnen van de lage rugpijn na 
injectie met lidocaïne (lokaal anestheticum) in gedegene-
reerde disci.19 Daarnaast gaat discusdegeneratie vooraf 
aan andere pathologieën van de wervelkolom zoals spon-
dylose (degeneratie van de anulus fibrosus tezamen met 
de ringapofyse van de wervellichamen), spinale stenose 
of ‘modic changes’ (degeneratieve veranderingen waarbij 
zowel de eindplaten als de aanliggende wervellichamen 
zijn betrokken en waarvan drie types onderscheiden 
worden).20,21 Samenvattend: discusdegeneratie begint 
vaak op jonge leeftijd, verloopt progressief, is geregeld de 
bron van lage rugpijn en gaat vooraf aan meerdere patho-
logieën van de lumbale wervelkolom. 
Opvallend is de grote overeenkomst tussen de pathologi-
sche processen bij discusdegeneratie en bij artrose.5,22,23 
Gewrichtskraakbeen vertoont, net als een discus, zeer 
trage tot geen enkele turn-over van de collagene matrix, 
herstelt ook nooit na beschadiging door een trauma en 
artrose is net als discusdegeneratie een progressief 
proces.23,24 Een andere overeenkomst is dat artrose en 
discusdegeneratie zowel symptomatisch, dus met 
klachten, als asymptomatisch voorkomen en dat beeld-
vorming – röntgenfoto of MRI – bij beide aandoeningen 
niet voorspelt of er wel of geen klachten zijn.25-27 Gezien 
de grote gelijkenis van veel kenmerken van artrose en 
discusdegeneratie is het opmerkelijk dat de fysiothe-
rapie/kinesitherapieI heel verschillend tegen deze twee 
beelden aankijkt.28 Zo leeft binnen de fysiotherapie sterk 
het idee, zowel in het werkveld als uitgedragen in de 
KNGF-richtlijn Lage rugpijn uit 2014, dat bij patiënten met 
aspecifieke lage rugpijn er nauwelijks tot geen relatie is 
tussen de lage rugpijn en pathologische veranderingen 
zoals discusdegeneratie, terwijl dit idee niet leeft bij de 
relatie tussen kniepijn en artrose van de knie.17,28,29 
Mogelijk is dit de reden dat patiënten met aspecifieke 
lage rugpijn zich vaak onbegrepen en gestigmatiseerd 
voelen, terwijl patiënten met knieartrose hier geen last 
van hebben.28,30 
Het doel van het drieluik is onderbouwen dat het zeer 
aannemelijk is dat structuren van de lage rug in veel 
gevallen van aspecifieke lage rugpijn wel degelijk de 
oorsprong van de pijn zijn. In dit artikel, tezamen met het 
nog te verschijnen deel 3, wordt dit uitgewerkt aan de 
hand van discusdegeneratie. De keuze is op de discus 
gevallen omdat dit meestal de eerste structuur in de 
lumbale wervelkolom is die degeneratieve veranderingen 
vertoont, omdat lage rugpijn sterk geassocieerd is met de 
mate van discusdegeneratie en omdat de discus het vaakst 

I  In het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘fysiotherapie’.

de bron van lage rugpijn is. Dit artikel gaat vooral in op de 
morfologische kenmerken van discusdegeneratie, de 
veranderingen die optreden in het mechanische gedrag 
van een discus met degeneratie en hoe mechanische en 
biologische factoren een rol spelen bij het progressieve 
verloop dat discusdegeneratie altijd kenmerkt. 

Discusdegeneratie

In 2006 hebben Adams en Roughley verschillende defini-
ties voorgesteld aangaande discusdegeneratie.4 Zij deden 
dit omdat er geen consensus was over het verschil tussen 
discusdegeneratie en fysiologische processen zoals groei, 
adaptatie en veroudering, en dit vaak tot onduidelijkheid 
leidde bij het interpreteren van literatuur. Hun definities 
zijn sindsdien algemeen in gebruik. Het proces van 
discusdegeneratie hebben zij gedefinieerd als een afwij-
kende, celgemedieerde reactie op progressief structureel 
falen. Een gedegenereerde discus definiëren zij als een 
discus met structureel falen, gecombineerd met 
versnelde of gevorderde tekenen van veroudering.4 
Structureel falen – verlies van structurele integriteit – 
kan zich op verschillende manieren uiten, zoals: fissuren 
van de anulus fibrosus (figuur 1), een discusprotrusie, 
eindplaatbeschadiging met een schmörlse nodule (de 
holte waarin het discusmateriaal zich bevindt bij een 
intervertebrale hernia), ‘internal disc disruption’ (naar 
binnen klappen van het binnenste deel van de anulus 
fibrosus), fors hoogteverlies van de discus in combinatie 
met naar radiaal uitpuilen van de discus inclusief verte-
brale osteofyten (figuur 2). In het laatste geval wordt de 
discus wel voorgesteld als een ‘platte, lekke band’.4 De 
celgemedieerde reactie op structureel falen is te zien als 
de ‘final common pathway’ van het ziekteproces.4 
Volgens Adams en Roughley is structureel falen een defi-
niërend kenmerk van discusdegeneratie omdat het rede-
lijk eenvoudig vast te stellen is, het een ondubbelzinnige 
marker is van gestoord functioneren van de discus en het 
meer gerelateerd is aan lage rugpijn en radiculaire pijn 
dan welk ander kenmerk van degeneratie dan ook.31 
Los van welke definitie gebruikt wordt: de prevalentie 
van discusdegeneratie neemt toe met het ouder worden, 
komt lumbaal het vaakst voor in de onderste twee disci 
en als discusdegeneratie eenmaal gestart is, is er geen 
weg meer naar herstel, het is een progressief proces.4-6,11 

Classificatiesystemen 
Er bestaan meerdere classificatiesystemen voor de mate 
van discusdegeneratie, waarvan er hier twee besproken 
worden: de Pfirrmann-classificatie en de discogram-
classificatie. 
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De vaak gebruikte Pfirrmann-classificatie kent vijf grada-
ties. Dit systeem beoordeelt de discus aan de hand van 
T2-gewogen MRI-beelden op de volgende kenmerken: 
homogeniteit en helderheid (signaalintensiteit) van de 
nucleus pulposus, de overgang tussen de nucleus 
pulposus en de anulus fibrosus, en de hoogte van de 
discus (tabel 1).33 Uit biochemisch en histologisch onder-
zoek blijkt dat afnemende helderheid van de nucleus 
pulposus correleert met een lagere concentratie van 
proteoglycanen en een toename van degeneratieve 
veranderingen van de discus.33 De helderheid van de 
nucleus pulposus is op zichzelf dus al een goede afspiege-
ling van de mate van degeneratie van een discus.33 
Bij het tweede classificatiesysteem wordt de discus 
beoordeeld op basis van een discogram. Dit is een 
CT-scan, gemaakt nadat met een dunne naald een vloei-

stof in de nucleus pulposus is gespoten die geen röntgen-
stralen doorlaat. Met deze invasieve techniek is de 
interne organisatie van een discus beter in beeld te 
krijgen dan met MRI. De beoordeling van het discogram 
kent ook vijf gradaties (figuur 3).34,35 Bij graad 0 blijft de 
contrastvloeistof volledig in de nucleus. De gradaties 1 tot 
en met 3 duiden op radiale fissuren waarbij de contrast-
vloeistof respectievelijk uitloopt tot in het binnenste, 
middelste en buitenste deel van de anulus fibrosus. Bij 
graad 4 heeft de radiale fissuur ook een of meer concen-
trische uitlopers in de anulus fibrosus.35 

Provocatieve discografie
Provocatieve discografie of discusstimulatie is een diag-
nostische procedure waarbij gekeken wordt of de 
kenmerkende rugpijn van een patiënt op te wekken is 

concentrische
�ssuur

radiale 
�ssuur

transversale
�ssuur

Figuur 1 Fissuren van de anulus fibrosus. 
Bij fissuren van de anulus fibrosus treden 
er radiale (R), transversale (T) en/of con-
centrische (C) separaties van vezels van 
de anulus op. Van een transversale fis-
suur is ook sprake als de perifere anulus 
afgescheurd is van de aanhechting op 
het wervellichaam. 

internal disc disruptionvezelverloop bij gezonde discus discusprotrusie
eindplaatbeschadiging 

met een schmörlse nodulemet een schmörlse nodiscusprotrusie

Figuur 2 Overzicht van degeneratieve kenmerken van de wervelkolom. Vrij naar Fardon 
et al. (2014)32 en Adams et al. (2009).5 

hoogteverlies

osteofyten
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procent van de mannen en 75,8 procent van de vrouwen 
discusdegeneratie (Pfirrmann-classificatie IV of V) te 
hebben op niveau L4-L5.21 In een andere studie, onder 
232 mannen met een gemiddelde leeftijd van 49,3 jaar 
(range 35-69), werd met MRI een afgenomen signaalin-
tensiteit gezien vergelijkbaar met graad III tot V van de 
Pfirrmann-classificatie bij 41,6 en 86,0 procent van de 
deelnemers op respectievelijk niveau L1-L2 en L5-S1.40 
Daarnaast was de discushoogte gereduceerd bij 11,6 
procent op niveau L1-L2 en bij 49,8 procent op niveau 
L5-S1.40 In een populatiestudie met 831 vrijwillige deel-
nemers (gem. leeftijd 54 ± 8 jaar), waarin graad IV en V 
van de Pfirrmann-classificatie beschouwd worden als 
discusdegeneratie, was de laagste prevalentie van discus-
degeneratie te zien op niveau L1-L2 (9,3%) en de hoogste 
op niveau L4-L5 (28,6%). Voor de niveaus L2-L3, L3-L4 en 
L5-S1 waren de percentages respectievelijk 15,3, 19,9 en 
26,8.3 Ook andere studies laten zien dat de prevalentie 
van discusdegeneratie op de onderste twee lumbale 
niveaus hoger ligt dan op de bovenste drie niveaus.38,41 
Een meta-analyse van Brinjikji en collega’s uit 2015 van 
veertien studies, met in totaal meer dan drieduizend indi-
viduen tussen de 15 en 50 jaar, laat zien dat de preva-
lentie van allerlei degeneratieve veranderingen in de 
lumbale wervelkolom hoger ligt bij mensen met lage 
rugpijn dan bij mensen zonder lage rugpijn (tabel 2).25 

Mechanisch gedrag van 
gedegenereerde discus

Zoals in deel 1 van dit drieluik beschreven is, absorberen 
gezonde disci meer dan 90 procent van de axiale of 
compressiekrachten die op de wervelkolom staan en 
transporteren deze krachten gelijkmatig van het ene 
wervellichaam naar het andere.42 Het gelijkmatige trans-
port vindt plaats doordat de nucleus pulposus en het 
binnenste en middelste anatomische deel van de anulus 

Tabel 1 Pfirrmann-classificatie van discusdegeneratie. Vrij naar Pfirrmann et al. (2001).33 

graad structuur onderscheid tussen 
nucleus en anulus

signaalintensiteit hoogte van de discus

I homogeen, helder wit duidelijk hyperintens, net zoals liquor 
cerebrospinalis

normaal

II inhomogeen met of zonder 
horizontale banden

duidelijk hyperintens, net zoals liquor 
cerebrospinalis

normaal

III inhomogeen, grijs onduidelijk tussenvorm normaal tot iets afgenomen

IV inhomogeen, grijs tot zwart afwezig tussenvorm tot hypointens normaal tot behoorlijk 
afgenomen

V inhomogeen, zwart afwezig hypointens ingeklapte discushoogte

graad I graad II

graad III graad IV

Figuur 3 Verschillende gradaties van fissuren zoals 
te zien via CT-discografie. In graad IV zijn behalve een 
 radiale fissuur ook concentrische uitlopers te zien. Vrij 
naar Kallewaard et al. (2010).35 

door de nucleus steeds verder onder druk te zetten door 
geleidelijk meer contrastvloeistof in de nucleus te 
spuiten.35 Deze test is gebaseerd op de premisse dat de 
pijn die optreedt als de discus in het dagelijkse leven 
mechanisch belast wordt, ook ontstaat als de discus van 
‘binnenuit’ onder druk gezet wordt met het ingespoten 
contrastmiddel.35,36 Provocatieve discografie is de gouden 
standaard voor het diagnosticeren van discogene pijn.35 
Sinds Carragee en collega’s in 2009 hebben laten zien dat 
discografie leidt tot versnelde discusdegeneratie, extra 
discushernia’s, verlies van discushoogte, afname van 
signaalsterkte en de ontwikkeling van reactieve eind-
plaatveranderingen,37 wordt er echter geregeld tegen 
deze procedure gewaarschuwd.

Prevalentie 
Discusdegeneratie ontwikkelt zich tijdens de adoles-
centie en vordert met de leeftijd.21,38,39 In een Japanse 
cohortstudie met 975 deelnemers (324 mannen en 651 
vrouwen) in de leeftijd van 21 tot 97 jaar bleek 69,1 
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fibrosus van een gezonde discus zich mechanisch 
gedragen als een vloeistof die onder druk staat.5 Als een 
discus echter degenereert, dan verandert zijn mechani-
sche gedrag. Zo neemt een gedegenereerde discus 
minder axiale belasting op en gedragen de nucleus 
pulposus en het binnenste en middelste anatomische 
deel van de anulus fibrosus zich niet meer als een vloei-
stof die onder druk staat. Dit betekent dat een deel van de 
axiale belasting ‘verschuift’ naar de neurale boog en de 
facetgewrichten, en dat de discus de opgenomen axiale 
belastingen niet meer gelijkmatig over de wervelli-
chamen distribueert.42-44 Deze veranderingen zijn gecon-
stateerd bij drukmetingen in de discus met ‘stressprofilo-
metrie’. Deze techniek wordt in deze paragraaf nader 
belicht en vervolgens wordt het verschil in mechanisch 
gedrag tussen een gezonde en een gedegenereerde discus 
verder uitgewerkt. Ook wordt duidelijk waarom ouderen 
bij bukken een fractuur van een lumbaal wervellichaam 
kunnen oplopen. 

Stressprofilometrie 
Een kleine dertig jaar geleden is ‘stressprofilometrie’ 
ontwikkeld door de onderzoeksgroep waaraan de 
bekende rugonderzoeker Michael Adams verbonden is. 
Deze techniek is veelvuldig door hen gebruikt en heeft 
veel inzicht opgeleverd in de verandering van het mecha-
nische gedrag van de discus bij degeneratie en in de 
invloed van mechanische factoren op de progressie van 
discusdegeneratie.8,31 
De drukkrachten die in een belaste discus heersen, 
zowel qua locatie als qua grootte, zijn een afspiegeling 
van de axiale belasting die de aangrenzende wervelli-
chamen ondervinden. Om de drukkrachten in een 

discus (dit is hydrostatische druk) te bepalen wordt dus 
gebruikgemaakt van stressprofilometrie. Met deze tech-
niek wordt een bewegingssegment van een kadaver, dat 
bestaat uit twee wervels en de tussenliggende discus en 
ligamenten, in een apparaat geklemd dat axiale belas-
ting (ook drukbelasting of compressiebelasting 
genoemd) kan uitoefenen (figuur 4). De wervels zijn 
hierbij gefixeerd in een pasta die tandartsen ook 
gebruiken als zij een afdruk van een gebit maken.42,44 
Door de hoogte van de achterste roller van het apparaat 
te variëren kan de onderlinge positie van de wervels 
(neutraal, flexie en extensie) ingesteld worden. Als het 
apparaat de wervels belast, remmen de rollers op geen 
enkele manier eventuele ‘zich zettende‘ horizontale 
bewegingen tussen de wervels.44 Voor de aangebrachte 
belasting wordt vaak 200 kg gebruikt, dit is vergelijkbaar 
met de belasting die lumbale disci ondervinden bij licht 
fysiek werk.45 Als de axiale belasting is aangebracht, zijn 
er stressprofielen van de discus te bepalen. Een stress-
profiel bestaat uit de waardes die een druktransducer 
meet terwijl een naald, waarin de transducer zich 
bevindt, door de mid-sagittale diameter van een belaste 
discus gedrukt wordt (figuur 4). 
Stressprofielen geven dus de distributie weer van de 
heersende drukkrachten in de mid-sagittale diameter 
van de discus. Dit zijn dus de drukkrachten in het 
centrum van de discus in voor-achterwaartse richting. In 
figuur 5 zijn de stressprofielen weergegeven bij belasting 
van 200 kg van een jonge gezonde lumbale discus, een 
discus van middelbare leeftijd met lichte degeneratie, en 
een fors gedegenereerde discus. Doordat de naald 
gedraaid kan worden, is de druktransducer zowel hori-
zontaal als verticaal te positioneren en kunnen er stress-

Tabel 2 Prevalentie van degeneratieve veranderingen in de lumbale wervelkolom op MRI-opnames van  
asymptomatische en symptomatische volwassenen van 50 jaar of jonger. Vrij naar Brinjikji et al. (2015).25 

uitkomstmaat aantal studies prevalentie asymptomatisch prevalentie symptomatisch

anulaire scheur 6 11,3% 20,1%

high-intensity zone (anulaire fissuur 
waarin zich nucleusmateriaal bevindt)

4 9,5% 10,4%

centrale kanaalstenose 2 14,0% 59,5

discusuitpuiling 3 5,9% 43,2%

discusdegeneratie 12 34,4% 57,4%

discusextrusie 4 1,8% 7,1%

discusprotrusie 9 19,1% 42,%

modic changes 5 12,1% 23,2%

modic changes type I 2 3,2% 6,7%

spondylolisthesis 4 3,2% 6,2%

spondylolysis 2 1,8% 9,4%
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profielen in respectievelijk verticale en horizontale rich-
ting bepaald worden. De blauwe lijnen in figuur 5 geven 
de stressprofielen in horizontale richting weer en de 
gestippelde rode lijnen die in verticale richting. 
Zoals te zien in figuur 5 hebben de gezonde discus en de 
discus van middelbare leeftijd een centraal gebied 
waarin de gemeten stress in horizontale en verticale rich-
ting gelijk zijn. Dit gebied wordt de ‘functionele nucleus’ 
genoemd en representeert zowel de nucleus pulposus als 
het binnenste en middelste anatomische deel van de 
anulus fibrosus.5 In dit gebied gedraagt de discus zich als 
een vloeistof die onder druk staat.5 De steile gedeeltes 
van de stressprofielen, aan de linker- en rechterzijde van 
de curves, representeren het centrale deel van het 
buitenste anatomische deel van de anulus fibrosus. De 
buitenste 2 tot 4 mm van de anulus fibrosus nemen 
vooral trekkrachten op en deze krachten zijn niet met de 
druk-transducer te meten.44 Validatie-experimenten 
hebben laten zien dat stressprofielen reproduceerbaar 
zijn, niet afhankelijk zijn van de snelheid waarmee de 
naald door de discus getrokken wordt en dat de gemeten 
stress evenredig op- en afloopt bij toename of afname 
van de aangebrachte belasting.5 

Verandering mechanisch gedrag 
Deze subparagraaf bespreekt de verschillen tussen de 
stressprofielen van een gezonde en een gedegenereerde 
discus en de consequenties hiervan voor de wijze waarop 
de axiale belasting van de ene op de andere wervel wordt 
overgedragen. De gevolgen van de verandering van 
stress profielen op de progressie van discusdegeneratie 
komt in een volgende paragraaf aan bod.
In figuur 5 is te zien dat de stressprofielen van een 
gezonde en een gedegenereerde discus sterk verschillen. 
Het stressprofiel van de gedegenereerde discus (figuur 
5C) laat zien dat de nucleus pulposus en het grootste deel 
van de anulus fibrosus substantieel gedecomprimeerd 
zijn en dat er meerdere stressconcentraties (pieken in de 
curves) optreden in de anulus fibrosus, vooral in het 
posteriore deel.5 Dit betekent dat een deel van de axiale 
belasting bij een gedegenereerde discus naar de facet-
gewrichten en de neurale boog is verschoven.43 Vanuit de 
stressprofielen van figuur 5A en 5C is dit te begrijpen. 
Het oppervlak onder de curves in figuur 5C is namelijk 
veel kleiner dan onder die van figuur 5A en de grootte 
van dat oppervlak weerspiegelt de grootte van de opge-
nomen axiale belasting door de discus. Hierbij moet 

transducer naald

element voor uitoefenen 
axiale belasting

achterste rollervoorste roller

goniometer

naald met
druk-transducer

α

2,0 mm

150 mm

1,3 mm

Figuur 4 Opstelling voor stressprofilometrie. Het afgebeelde bewegingssegment is in lichte flexie gepositioneerd. 
De dimensies van de druktransducer en naald zijn weergegeven in het onderste deel van de figuur. Door de naald te 
draaien kan de druktransducer zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden en kan de druk in de discus respectie-
velijk in verticale en horizontale richting gemeten worden. Vrij naar Stefanakis et al. (2014).8 
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Dat bij een gedegenereerde discus in rechtopstaande 
stand een groot deel van de belasting via de neurale boog 
en facetgewrichten gaat lopen, is te zien in figuur 6A, 
terwijl figuur 6B laat zien dat dit niet opgaat in flexie-
stand. Ook bij de gedegenereerde discus loopt in flexie-
stand bijna de volledige axiale belasting door de discus 
en dus ook door de wervellichamen. 
In deel 1 van dit tweeluik is besproken dat bij ouderen 
met discusdegeneratie geregeld compressiefracturen van 
de wervellichamen voorkomen. Ook dit is te begrijpen 
aan de hand van figuur 6. In figuur 6A is te zien dat bij 
een gezonde discus in rechtopstaande stand 92 (44 + 48) 
procent van de axiale belasting door de wervellichamen 
loopt, terwijl dit bij de gedegenereerde discus slechts 60 
(19 + 41) procent is. Terzijde: bij ernstiger discusdegene-
ratie (graad IV of V) dan die in figuur 6 kan de belasting 
op de wervellichamen zelfs teruglopen tot 10 procent.43 
Dit betekent dat in rechtopstaande stand dan dus 
90 pro cent van de krachten door de neurale boog en 
facetgewrichten loopt. In figuur 6A bedraagt dit dus 
40 procent. Deze verandering van belasting van de 
verschillende delen van de wervels leidt tot aanpassing 
van de botdichtheid. Zo neemt de botdichtheid van de 
neurale boog en het bot rondom de facetgewrichten toe 
door de toegenomen belasting op deze delen, terwijl de 
botdichtheid van de wervellichamen juist afneemt door 
de verminderde belasting hiervan.43 Dit betekent dat de 
wervellichamen minder sterk worden en dus minder in 
staat zijn om hoge axiale belastingen op te nemen. Zoals 
hiervoor besproken en te zien in figuur 6B, loopt de 
axiale belasting in flexiestand bij een gedegenereerde 
discus nog wel bijna volledig door de (minder sterke) 
wervellichamen. Dit maakt het begrijpelijk dat ouderen 
een fractuur van een wervellichaam kunnen oplopen als 
zij in voorovergebogen stand abrupt iets optillen. Het 
wervellichaam krijgt nu namelijk wel ineens bijna alle 
(abrupte) axiale krachten te verwerken en is hiervoor 
niet sterk genoeg waardoor het breekt.42 

Progressie van discusdegeneratie

Discusdegeneratie is een progressief proces.4-6,45,46 Zowel 
mechanische als biologische (biochemische) factoren 
spelen hierin een rol. De progressie uit zich in toene-
mende pathomorfologische en pathofysiologische veran-
deringen, zoals: verder afnemende discushoogte, meer 
fissuren, lengtetoename van de fissuren, en ook: meer 
celdood en celveroudering, minder discuscellen, 
verhoogde niveaus van ontstekingsmediatoren, toene-
mende degradatie van collageen en aggrecan en afne-
mende synthese van de extracellulaire matrix.46-48 Deze 

Figuur 5 Stressprofielen die de distributie van de 
drukkrachten door de mid-sagittale diameter van een 
lumbale discus laten zien terwijl die met 200 kg axiaal 
belast wordt. (A) Gezonde jonge discus. (B) Discus van 
middelbare leeftijd. (C) Gedegenereerde discus (graad III) 
met meerdere stressconcentraties in de anulus fibrosus 
(zie pijlen). In alle drie de grafieken is zowel de stress 
in verticale (blauwe lijn) als horizontale richting (rode 
lijn) weergegeven. In A en B geeft het gebied tussen de 
verticale gestreepte lijnen de ‘functionele nucleus’ aan. 
P = posterior; A = anterior. Vrij naar Adams & Roughley 
(2006).4 
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worden opgemerkt dat dit het geval is bij gedegenereerde 
disci in rechtopstaande stand en als de wervels in 
extensie staan ten opzichte van elkaar, maar niet bij 
flexie. Dus: bij een gedegenereerde discus in flexiestand 
loopt, net als bij een gezonde discus, bijna de volledige 
axiale belasting nog steeds via de discus van het ene 
wervellichaam naar het andere. 
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pathomorfologische en pathofysiologische verande-
ringen van de discus zijn enerzijds het gevolg van verdere 
mechanische beschadigingen door belasting en ander-
zijds van de reactie van de discuscellen (incl. immuun-
cellen) op de veranderde biochemische en mechanische 
signalen in de gedegenereerde discus. Dat discuscellen 
reageren op biochemische en mechanische signalen 
betekent dat ze tot chemotransductie en mechanotrans-
ductie in staat zijn. Deze paragraaf begint met de 
beschrijving van het proces van chemotransductie en 
mechanotransductie, en enkele mechanismen die cellen 
hiervoor tot hun beschikking hebben. Daarna wordt de 
rol van mechanische en biologische factoren op de 
progressie van discusdegeneratie besproken. Tot slot 
komt de turn-over van de collagene matrix van de discus 
ofwel de snelheid van vernieuwing van collageen aan de 
orde.

Chemotransductie en mechanotransductie 
Chemotransductie houdt in dat cellen chemische 
signalen uit hun omgeving detecteren, vervolgens inter-
preteren en erop reageren. Er wordt van mechanotrans-
ductie gesproken als dit proces berust op mechanische 
signalen.49 De cellen van de nucleus pulposus en anulus 
fibrosus zijn beide in staat tot zowel chemotransductie 
als mechanotransductie.49 

Bij chemotransductie gaat het dus om chemische 
signalen; dit kunnen bijvoorbeeld groeifactoren, 
hormonen of cytokinen zijn.49 Het effect van groeifac-
toren en hormonen kan zijn dat cellen zich prolifereren, 
differentiëren of gaan delen.49 Cytokinen zijn moleculen 
die functioneren als chemische boodschappers tussen 
cellen. Ze hechten aan receptoren van buurcellen waarna 
een intracellulaire reactie volgt. De meeste cytokinen 
heten interleukinen omdat aanvankelijk gedacht werd 
dat cytokinen alleen werkzaam waren tussen witte bloed-
cellen. Later is gebleken dat alle cellen van de weefsels 
van het bewegingsapparaat in staat zijn interleukinen te 
produceren en ook receptoren op hun celwand hebben 
om interleukinen uit hun omgeving waar te nemen. Een 
reactie op een waargenomen interleukine kan zijn dat 
een cel bepaalde eiwitten, waaruit bijvoorbeeld zijn 
extracellulaire matrix is opgebouwd, extra gaat syntheti-
seren waardoor er een anabole (opbouwende) toestand 
ontstaat. Maar er kan ook juist een katabole (afbrekende) 
situatie ontstaan doordat de cel als reactie extra katabole 
moleculen (enzymen) produceert, zoals verschillende 
matrixmetalloproteases (MMP’s) en ‘a disintegrin and 
metalloprotease with thrombospondin motifs’ 
(ADAMTS’s). Deze enzymen zijn in staat respectievelijk 
het fibrillaire collageen en de proteoglycanen, waaruit de 
extracellulaire matrix is opgebouwd, af te breken.28,50-52 

normale discus gedegenereerde discusnormale discus gedegenereerde discus

rechtopstaand voorovergebogen

44% 48% 8% 59% 38% 3%19% 41% 40% 58% 40% 2%

Figuur 6 Weergave van de effecten van de houding bij een normale/gezonde discus en een discus met discus-
degeneratie op de verdeling van de belasting over het anteriore deel van het wervellichaam, het posteriore deel van het 
wervellichaam en de neurale boog. Vrij naar Pollintine et al. (2004).42 
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Dat discuscellen tot mechanotransductie in staat zijn, 
betekent dus dat ze mechanische signalen kunnen waar-
nemen en die vervolgens vertalen in een biologisch 
antwoord.50 Hiervoor hebben cellen verschillende 
mechanismen,50 waaronder rekgeactiveerde ionkanalen 
en focale adhesies (zie de e-learningmodule op 
www.physios.nl voor een nadere toelichting).49,50 

Progressie door mechanische belasting
Zoals eerder beschreven draagt een gedegenereerde 
discus in rechtopstaande en geëxtendeerde positie een 
kleiner percentage van de totale axiale belasting dan een 
gezonde discus.8,42 En dat percentage neemt nog verder af 
naarmate de discusdegeneratie verder toeneemt.8,42 In 
eerste instantie lijkt het dus aannemelijk dat de oorzaak 
van de progressie van discusdegeneratie niet mechanisch 
van aard zal zijn.8 De mechanische belasting van een 
degenererende discus neemt immers steeds meer af. Uit 
de stressprofielen van gedegenereerde disci is echter 
geconcludeerd dat mechanische belasting wel degelijk 
een rol speelt bij de progressie van discusdegeneratie. 

Optreden van delaminatie 
Dit valt te begrijpen door te kijken naar de stressconcen-
traties die optreden in het stressprofiel van een gedege-
nereerde discus (figuur 5C). Hierbij ontstaan er stress-
gradaties in de anulus fibrosus, dat wil zeggen dat naast 
elkaar gelegen delen van de anulus fibrosus zeer 
verschillend belast worden. Het gevolg hiervan is dat er 
hoge afschuifkrachten in verticale richting optreden 
tussen de lamellen van de anulus fibrosus en dat de 
lamellen verticaal langs elkaar gaan schuiven. Als deze 
verschuiving te ver gaat, treedt er delaminatie op. Dit 
betekent dat er vezels doorscheuren van het ‘translamel-
lair bridging network’II dat zich tussen de lamellen 
bevindt.8 Hierdoor ontstaan er concentrische scheuren 
in de anulus fibrosus waarvan bekend is dat ze toenemen 
bij verergering van de discusdegeneratie.39 Deze delami-
natie van de anulus fibrosus heeft als effect dat indivi-
duele lamellen elkaar niet meer ondersteunen.8,53 
Morfologisch onderzoek laat daarnaast zien dat bij een 
gedegenereerde discus de binnenste lamellen van de 
anulus fibrosus geregeld richting de nucleus geknikt 
zijn.5 Dit is het gevolg van de combinatie van delaminatie 
en het grote verschil dat ontstaan is tussen de hydrostati-
sche druk in de nucleus pulposus en in het binnenste/
middelste deel van de anulus fibrosus. Daarentegen zijn 

II  Het ‘translamellair bridging network’ bestaat uit vezels die 
bundels van collagene vezels van aangrenzende lamellen van 
de anulus fibrosus radiaal met elkaar verbinden, vergelijkbaar 
met boomstammen die aan elkaar gebonden zijn tot een vlot.63 

de buitenste lamellen van de anulus fibrosus van een 
gedegenereerde discus juist weer vaak naar buiten uitge-
puild. Dit is het gevolg van het opgetreden hoogteverlies 
van de discus door het afgenomen volume ervan.45 

Activatie van transforming growth factor ββ
De ontstane stressgradaties kunnen niet alleen leiden tot 
het mechanisch doorscheuren van vezels van het transla-
mellair bridging network, maar ook tot excessieve acti-
vatie van ‘transforming growth factor β’ (TGFβ) door de 
discuscellen.47 Bij fysiologische activatie draagt deze 
groeifactor bij aan het onderhouden van de homeostase 
in de discus, maar bij excessieve activatie levert hij een 
bijdrage aan de progressie van discusdegeneratie (al is 
nog niet duidelijk via welk mechanisme).47,53,54 

Conclusie 
Hoewel de eerste inschatting is dat mechanische factoren 
geen rol spelen bij de progressie van discusdegeneratie, 
is uit optredende stressgradaties in de anulus fibrosus 
van een gedegenereerde discus tijdens belasting gecon-
cludeerd dat ze dit toch wel doen: enerzijds direct via het 
doorscheuren van het translamellair bridging network en 
anderzijds indirect via excessieve activatie van TGFβ door 
de discuscellen. 

Progressie door biologische factoren 
Zoals eerder in dit artikel beschreven wordt het proces 
van discusdegeneratie gedefinieerd als een ‘afwijkende, 
celgemedieerde reactie op progressief structureel falen’.4 
Deze definitie laat zien dat discusdegeneratie niet alleen 
door ‘wear and tear’ (dus veroudering) te karakteriseren 
is (zoals tot eind vorige eeuw het heersende idee 
was),21,38,55 maar dat ook reactiviteit van discuscellen een 
kenmerk is van discusdegeneratie.4,28,46,48,51 Met deze reac-
tiviteit wordt onder andere gedoeld op een verhoogde 
productie van allerlei cytokinen en katabole moleculen 
door de discuscellen.46-48,51 Vooral de verhoogde productie 
van de pro-inflammatoire cytokinen interleukine IL-1β 
en tumornecrosefactor-α (TNF-α) speelt een belangrijke 
rol bij de progressie van discusdegeneratie.46-48,56 

Productie katabole enzymen
Het mechanisme dat leidt tot de verhoogde productie van 
pro-inflammatoire cytokinen en vervolgens tot de 
productie van katabole enzymen door de discuscellen 
loopt ongeveer als volgt. Bij extra beschadiging van een 
gedegenereerde discus, en trouwens ook bij beschadi-
ging van een voorheen gezonde discus, komen er zoge-
noemde ‘danger-associated molecular patterns’ (DAMP’s) 
vrij (zie de e-learningmodule op www.physios.nl voor een 
nadere toelichting).48,50 Discuscellen en ook eventueel 
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aanwezige immuuncellen reageren op de vrijgekomen 
DAMP’s met verhoogde productie van pro-inflammatoire 
cytokinen zoals IL-1β en TNF-α.56 Deze verhoogde 
productie wordt vervolgens waargenomen door de 
discuscellen en is de prikkel tot extra productie van 
specifieke katabole enzymen in de vorm van MMP’s en 
ADAMTS’s.56 Zoals al eerder vermeld zijn MMP’s en 
ADAMTS’s in staat respectievelijk het collageen en 
aggrecan van de extracellulaire matrix af te breken.46-48,51 
Vooral MMP-1, -3, -7, -9 en -13 en ADAMTS-1, -4, -5, -9 en 
-15 zijn betrokken bij het matrixkatabolisme dat optreedt 
bij discusdegeneratie.57 

Productie chemokinen
De discuscellen reageren op de verhoogde productie van 
ontstekingsmediatoren (IL-1β en TNF-α) niet alleen door 
extra MMP’s en ADAMTS’s te produceren, maar ook door 
de productie van chemokinen. Deze chemokinen trekken 
immuuncellen aan, zoals macrofagen, T-cellen en 
neutrofielen.46,48,50 Vervolgens gaan deze gemigreerde 
immuuncellen zelf ook ontstekingsmediatoren produ-
ceren, die weer inwerken op de discuscellen zodat de 
ontstekingsrespons van deze cellen toeneemt door extra 
productie van MMP’s en ADAMTS’s.46,48,50 Tegelijkertijd 
onderdrukken de genoemde ontstekingsmediatoren de 
expressie van genen van de discuscellen die zorgen voor 
de opbouw van de extracellulaire matrix en die zorgen 
voor de inhibitie van MMP’s en ADAMTS’s.46-48,51,52 Gezien 
het voorgaande is het begrijpelijk dat een verhoogd 
niveau van pro-inflammatoire cytokines wordt gezien als 
karakteristiek voor discusdegeneratie en dat de resulte-
rende disbalans in de anabole en katabole reacties leidt 
tot progressie van discusdegeneratie.47,48 

Turnover lumbale discus
Tot slot de vraag waarom een discus eigenlijk nooit 
herstelt van degeneratie of een beschadiging, terwijl 
ander weefsel wel in staat is om te herstellen met kwali-
tatief vergelijkbaar weefsel, bijvoorbeeld botweefsel na 
een breuk. Het antwoord ligt de turn-over ofwel de snel-
heid van verversing van het collageen in de extracellu-
laire matrix van de lumbale discus. De turn-over in de 
lumbale discus verloopt uiterst traag en wordt nog trager 
bij het ouder worden.60 Zo bedraagt de gemiddelde half-
waardetijd van het collageen in de extracellulaire matrix 
van een gezonde lumbale discus 95 jaar op de leeftijd van 
20 tot 40 jaar. Na 95 jaar is dus de helft van het collageen 
vervangen door nieuw collageen.60 Voor de leeftijdsgroep 
van 50 tot 80 jaar bedraagt de halfwaardetijd zelfs 215 jaar 
bij een gezonde discus.60 Bij een gedegenereerde discus 
neemt de halfwaardetijd iets af, namelijk tot respectieve-
lijk 56 en 95 jaar bij de genoemde leeftijdsgroepen.60 

Discuscellen hebben dus, net als kraakbeencellen in 
gewrichtskraakbeen, nauwelijks mogelijkheden voor 
nieuwvorming van collagene vezels in de extracellulaire 
matrix als deze beschadigd zijn.22,23 Dit onvermogen, in 
combinatie met de hiervoor besproken mechanische en 
chemische factoren, maakt het begrijpelijk dat discusde-
generatie nooit herstelt maar juist progressief verloopt 
en dat beschadiging van een gezonde discus altijd tot 
discusdegeneratie leidt. 
Dit staat in schril contrast met botweefsel dat prima in 
staat is om een breuk met kwalitatief vergelijkbaar 
weefsel te repareren.61 Het grote verschil tussen 
bot weefsel aan de ene kant en kraakbeen- en discus-
weefsel aan de andere kant is dat cellen in botweefsel in 
staat zijn beschadigd weefsel op te ruimen en vervolgens 
te repareren met nieuw weefsel, terwijl cellen in kraak-
been en discus noch in staat zijn het beschadigde weefsel 
op te ruimen noch om de extracellulaire matrix te 
herstellen met nieuwe collagene vezels. De maximale 
reparatiemogelijkheid in een discus is de vorming van 
littekenweefsel ter hoogte van de buitenste millimeters 
van de anulus fibrosus, die bijvoorbeeld optreedt nadat 
het buitenste deel van de anulus fibrosus beschadigd is 
met een scalpel.4 Artrose is vanwege het onvermogen tot 
reparatie van het kraakbeen wel vergeleken met een 
chronische wond,62 en die metafoor is ook passend voor 
discusdegeneratie. 

Slotwoord

Het is een open deur: het handelen van een fysiothera-
peut/kinesitherapeut bij patiënten met lage rugpijn 
wordt gestuurd door zijn/haar zienswijze. Ligt ‘de 

Overweging
Misschien is het evolutionaire druk geweest waar-
door een botbreuk wél kan herstellen, maar schade 
aan gewrichtskraakbeen en disci niet? Overleven in 
de prehistorie na een botbreuk is bij de meeste 
breuken, gezien de zeer negatieve effecten op het 
functioneren, niet voor te stellen zonder snel herstel, 
terwijl na de eerste schade aan kraakbeen of een 
discus overleven vaak prima mogelijk is. Eventuele 
functioneringsproblemen ontstaan na beschadiging 
van kraakbeen en discus meestal pas jaren later, 
dus na de voortplantingsfase en dan is er geen 
evolutionaire druk meer voor het herstel van kraak-
been of discus.
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oorzaak’ van lage rugpijn in centrale sensitisatie of is de 
discus de bron van de lage rugpijn? Past de fysiothera-
peut ‘graded activity’ toe vanuit het idee dat er niets aan 
de hand is met de structuren in de lage rug, of is het tijd 
voor een gemodificeerde graded activity? Is er dan een 
aanpak mogelijk die rekening houdt met de pathologi-
sche processen in de discus intervertebralis die verant-
woordelijk zijn voor de klachten? In deel 3 van dit drie-
luik wordt ingegaan op deze vragen. Dan wordt 
besproken welke factoren betrokken zijn bij de initiatie 
van discusdegeneratie en waarom het ene geval van 
discusdegeneratie symptomatisch is (dus met klachten) 
en het andere asymptomatisch. Daarin komt ook de 
fysiotherapeutisch behandeling aan de orde van een 
patiënt met lage rugpijn op basis van een symptomati-
sche discusdegeneratie.
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Het ‘zware’ leven 
van de lumbale disci 
intervertebrales
Deel 2. Discusdegeneratie


Inleiding


In deel 1 van het drieluik ‘Het ‘zware’ leven van de 
lumbale disci intervertebrales’ is te lezen dat degenera-
tieve veranderingen van een lumbale discus vaak starten 
in een eindplaat, vervolgens optreden in de nucleus 
pulposus en als laatste in de anulus fibrosus.1 Slechts een 
kleine interruptie in de structurele integriteit van een 
eindplaat is al voldoende om significante veranderingen 
in het mechanische gedrag van een discus te veroor-
zaken, evenals in de diffusiepatronen die essentieel zijn 
voor de voeding van de discus en de hydratie van de 
nucleus pulposus.2,3 Discusdegeneratie die eenmaal 
gestart is, neemt steeds verder toe, het is een progressief 
proces.4-6 Ook een gezonde discus, dus een discus zonder 
voorheen enige schade of degeneratie, is niet in staat om 
een beschadiging ten gevolge van een trauma te 
herstellen. De beschadiging zal altijd leiden tot discus-
degeneratie.2,7-10 
De prevalentie van discusdegeneratie ligt erg hoog, varië-
rend van 30 tot 95 procent, afhankelijk van de leeftijds-
groep.11 Grote populatiestudies laten zien dat lage rugpijn 
sterk geassocieerd is met de mate van discusdegene-
ratie.12-16 Bij volwassen patiënten met aspecifieke lage 
rugpijn is de lumbale discus intervertebralis de bron van 


SAMENVATTING
Dit artikel is deel 2 van een drieluik over het ‘zware’ leven van de lumbale tussenwervelschijven. In deel 1, 
gepubliceerd in editie 2020-3 van Physios, zijn de bouw, functie en de bloed- en zenuwvoorziening van de 
lumbale discus besproken en is ingegaan op het verschil tussen discusveroudering en discusdegeneratie. 
Deel 2 staat volledig in het teken van discusdegeneratie. Het artikel begint met definities van 
discusdegeneratie en kenmerken van verschillende gradaties daarvan. Vervolgens wordt het veranderde 
mechanische gedrag van een discus met discusdegeneratie besproken en de gevolgen hiervan voor de belasting van 
de verschillende anatomische delen van de wervels. Kenmerkend voor discusdegeneratie is dat het een progressief 
proces is, en zowel mechanische als biologische factoren spelen hierbij een rol. Tot slot komt de vraag aan bod waarom 
een discus niet in staat is om te herstellen bij degeneratie of na een trauma.
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LEERDOELEN
Na het bestuderen van dit 
artikel: 


 � kent u de definitie en de 
verschillende uitingen van 
discusdegeneratie;


 � kent u de indeling van twee 
classificatiesystemen van 
discusdegeneratie;


 � begrijpt u de stressprofielen 
die worden gemeten met 
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discusdegeneratie op de 
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 � begrijpt u hoe mechanische 
en biologische factoren een 
rol spelen bij de progressie 
van discusdegeneratie;


 � kunt uitleggen waarom een 
discus nooit herstelt van een 
beschadiging of degeneratie. 


’Gedownload door: P.W. van der Meer op 12-01-2022 10:11:43’







de pijn in 39 tot 42 procent van de gevallen.17,18 Dit laatste 
is gebaseerd op het verdwijnen van de lage rugpijn na 
injectie met lidocaïne (lokaal anestheticum) in gedegene-
reerde disci.19 Daarnaast gaat discusdegeneratie vooraf 
aan andere pathologieën van de wervelkolom zoals spon-
dylose (degeneratie van de anulus fibrosus tezamen met 
de ringapofyse van de wervellichamen), spinale stenose 
of ‘modic changes’ (degeneratieve veranderingen waarbij 
zowel de eindplaten als de aanliggende wervellichamen 
zijn betrokken en waarvan drie types onderscheiden 
worden).20,21 Samenvattend: discusdegeneratie begint 
vaak op jonge leeftijd, verloopt progressief, is geregeld de 
bron van lage rugpijn en gaat vooraf aan meerdere patho-
logieën van de lumbale wervelkolom. 
Opvallend is de grote overeenkomst tussen de pathologi-
sche processen bij discusdegeneratie en bij artrose.5,22,23 
Gewrichtskraakbeen vertoont, net als een discus, zeer 
trage tot geen enkele turn-over van de collagene matrix, 
herstelt ook nooit na beschadiging door een trauma en 
artrose is net als discusdegeneratie een progressief 
proces.23,24 Een andere overeenkomst is dat artrose en 
discusdegeneratie zowel symptomatisch, dus met 
klachten, als asymptomatisch voorkomen en dat beeld-
vorming – röntgenfoto of MRI – bij beide aandoeningen 
niet voorspelt of er wel of geen klachten zijn.25-27 Gezien 
de grote gelijkenis van veel kenmerken van artrose en 
discusdegeneratie is het opmerkelijk dat de fysiothe-
rapie/kinesitherapieI heel verschillend tegen deze twee 
beelden aankijkt.28 Zo leeft binnen de fysiotherapie sterk 
het idee, zowel in het werkveld als uitgedragen in de 
KNGF-richtlijn Lage rugpijn uit 2014, dat bij patiënten met 
aspecifieke lage rugpijn er nauwelijks tot geen relatie is 
tussen de lage rugpijn en pathologische veranderingen 
zoals discusdegeneratie, terwijl dit idee niet leeft bij de 
relatie tussen kniepijn en artrose van de knie.17,28,29 
Mogelijk is dit de reden dat patiënten met aspecifieke 
lage rugpijn zich vaak onbegrepen en gestigmatiseerd 
voelen, terwijl patiënten met knieartrose hier geen last 
van hebben.28,30 
Het doel van het drieluik is onderbouwen dat het zeer 
aannemelijk is dat structuren van de lage rug in veel 
gevallen van aspecifieke lage rugpijn wel degelijk de 
oorsprong van de pijn zijn. In dit artikel, tezamen met het 
nog te verschijnen deel 3, wordt dit uitgewerkt aan de 
hand van discusdegeneratie. De keuze is op de discus 
gevallen omdat dit meestal de eerste structuur in de 
lumbale wervelkolom is die degeneratieve veranderingen 
vertoont, omdat lage rugpijn sterk geassocieerd is met de 
mate van discusdegeneratie en omdat de discus het vaakst 


I  In het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘fysiotherapie’.


de bron van lage rugpijn is. Dit artikel gaat vooral in op de 
morfologische kenmerken van discusdegeneratie, de 
veranderingen die optreden in het mechanische gedrag 
van een discus met degeneratie en hoe mechanische en 
biologische factoren een rol spelen bij het progressieve 
verloop dat discusdegeneratie altijd kenmerkt. 


Discusdegeneratie


In 2006 hebben Adams en Roughley verschillende defini-
ties voorgesteld aangaande discusdegeneratie.4 Zij deden 
dit omdat er geen consensus was over het verschil tussen 
discusdegeneratie en fysiologische processen zoals groei, 
adaptatie en veroudering, en dit vaak tot onduidelijkheid 
leidde bij het interpreteren van literatuur. Hun definities 
zijn sindsdien algemeen in gebruik. Het proces van 
discusdegeneratie hebben zij gedefinieerd als een afwij-
kende, celgemedieerde reactie op progressief structureel 
falen. Een gedegenereerde discus definiëren zij als een 
discus met structureel falen, gecombineerd met 
versnelde of gevorderde tekenen van veroudering.4 
Structureel falen – verlies van structurele integriteit – 
kan zich op verschillende manieren uiten, zoals: fissuren 
van de anulus fibrosus (figuur 1), een discusprotrusie, 
eindplaatbeschadiging met een schmörlse nodule (de 
holte waarin het discusmateriaal zich bevindt bij een 
intervertebrale hernia), ‘internal disc disruption’ (naar 
binnen klappen van het binnenste deel van de anulus 
fibrosus), fors hoogteverlies van de discus in combinatie 
met naar radiaal uitpuilen van de discus inclusief verte-
brale osteofyten (figuur 2). In het laatste geval wordt de 
discus wel voorgesteld als een ‘platte, lekke band’.4 De 
celgemedieerde reactie op structureel falen is te zien als 
de ‘final common pathway’ van het ziekteproces.4 
Volgens Adams en Roughley is structureel falen een defi-
niërend kenmerk van discusdegeneratie omdat het rede-
lijk eenvoudig vast te stellen is, het een ondubbelzinnige 
marker is van gestoord functioneren van de discus en het 
meer gerelateerd is aan lage rugpijn en radiculaire pijn 
dan welk ander kenmerk van degeneratie dan ook.31 
Los van welke definitie gebruikt wordt: de prevalentie 
van discusdegeneratie neemt toe met het ouder worden, 
komt lumbaal het vaakst voor in de onderste twee disci 
en als discusdegeneratie eenmaal gestart is, is er geen 
weg meer naar herstel, het is een progressief proces.4-6,11 


Classificatiesystemen 
Er bestaan meerdere classificatiesystemen voor de mate 
van discusdegeneratie, waarvan er hier twee besproken 
worden: de Pfirrmann-classificatie en de discogram-
classificatie. 


33Physios | december 2021 | nummer 4
’Gedownload door: P.W. van der Meer op 12-01-2022 10:11:43’







De vaak gebruikte Pfirrmann-classificatie kent vijf grada-
ties. Dit systeem beoordeelt de discus aan de hand van 
T2-gewogen MRI-beelden op de volgende kenmerken: 
homogeniteit en helderheid (signaalintensiteit) van de 
nucleus pulposus, de overgang tussen de nucleus 
pulposus en de anulus fibrosus, en de hoogte van de 
discus (tabel 1).33 Uit biochemisch en histologisch onder-
zoek blijkt dat afnemende helderheid van de nucleus 
pulposus correleert met een lagere concentratie van 
proteoglycanen en een toename van degeneratieve 
veranderingen van de discus.33 De helderheid van de 
nucleus pulposus is op zichzelf dus al een goede afspiege-
ling van de mate van degeneratie van een discus.33 
Bij het tweede classificatiesysteem wordt de discus 
beoordeeld op basis van een discogram. Dit is een 
CT-scan, gemaakt nadat met een dunne naald een vloei-


stof in de nucleus pulposus is gespoten die geen röntgen-
stralen doorlaat. Met deze invasieve techniek is de 
interne organisatie van een discus beter in beeld te 
krijgen dan met MRI. De beoordeling van het discogram 
kent ook vijf gradaties (figuur 3).34,35 Bij graad 0 blijft de 
contrastvloeistof volledig in de nucleus. De gradaties 1 tot 
en met 3 duiden op radiale fissuren waarbij de contrast-
vloeistof respectievelijk uitloopt tot in het binnenste, 
middelste en buitenste deel van de anulus fibrosus. Bij 
graad 4 heeft de radiale fissuur ook een of meer concen-
trische uitlopers in de anulus fibrosus.35 


Provocatieve discografie
Provocatieve discografie of discusstimulatie is een diag-
nostische procedure waarbij gekeken wordt of de 
kenmerkende rugpijn van een patiënt op te wekken is 


concentrische
�ssuur


radiale 
�ssuur


transversale
�ssuur


Figuur 1 Fissuren van de anulus fibrosus. 
Bij fissuren van de anulus fibrosus treden 
er radiale (R), transversale (T) en/of con-
centrische (C) separaties van vezels van 
de anulus op. Van een transversale fis-
suur is ook sprake als de perifere anulus 
afgescheurd is van de aanhechting op 
het wervellichaam. 


internal disc disruptionvezelverloop bij gezonde discus discusprotrusie
eindplaatbeschadiging 


met een schmörlse nodulemet een schmörlse nodiscusprotrusie


Figuur 2 Overzicht van degeneratieve kenmerken van de wervelkolom. Vrij naar Fardon 
et al. (2014)32 en Adams et al. (2009).5 


hoogteverlies


osteofyten
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procent van de mannen en 75,8 procent van de vrouwen 
discusdegeneratie (Pfirrmann-classificatie IV of V) te 
hebben op niveau L4-L5.21 In een andere studie, onder 
232 mannen met een gemiddelde leeftijd van 49,3 jaar 
(range 35-69), werd met MRI een afgenomen signaalin-
tensiteit gezien vergelijkbaar met graad III tot V van de 
Pfirrmann-classificatie bij 41,6 en 86,0 procent van de 
deelnemers op respectievelijk niveau L1-L2 en L5-S1.40 
Daarnaast was de discushoogte gereduceerd bij 11,6 
procent op niveau L1-L2 en bij 49,8 procent op niveau 
L5-S1.40 In een populatiestudie met 831 vrijwillige deel-
nemers (gem. leeftijd 54 ± 8 jaar), waarin graad IV en V 
van de Pfirrmann-classificatie beschouwd worden als 
discusdegeneratie, was de laagste prevalentie van discus-
degeneratie te zien op niveau L1-L2 (9,3%) en de hoogste 
op niveau L4-L5 (28,6%). Voor de niveaus L2-L3, L3-L4 en 
L5-S1 waren de percentages respectievelijk 15,3, 19,9 en 
26,8.3 Ook andere studies laten zien dat de prevalentie 
van discusdegeneratie op de onderste twee lumbale 
niveaus hoger ligt dan op de bovenste drie niveaus.38,41 
Een meta-analyse van Brinjikji en collega’s uit 2015 van 
veertien studies, met in totaal meer dan drieduizend indi-
viduen tussen de 15 en 50 jaar, laat zien dat de preva-
lentie van allerlei degeneratieve veranderingen in de 
lumbale wervelkolom hoger ligt bij mensen met lage 
rugpijn dan bij mensen zonder lage rugpijn (tabel 2).25 


Mechanisch gedrag van 
gedegenereerde discus


Zoals in deel 1 van dit drieluik beschreven is, absorberen 
gezonde disci meer dan 90 procent van de axiale of 
compressiekrachten die op de wervelkolom staan en 
transporteren deze krachten gelijkmatig van het ene 
wervellichaam naar het andere.42 Het gelijkmatige trans-
port vindt plaats doordat de nucleus pulposus en het 
binnenste en middelste anatomische deel van de anulus 


Tabel 1 Pfirrmann-classificatie van discusdegeneratie. Vrij naar Pfirrmann et al. (2001).33 


graad structuur onderscheid tussen 
nucleus en anulus


signaalintensiteit hoogte van de discus


I homogeen, helder wit duidelijk hyperintens, net zoals liquor 
cerebrospinalis


normaal


II inhomogeen met of zonder 
horizontale banden


duidelijk hyperintens, net zoals liquor 
cerebrospinalis


normaal


III inhomogeen, grijs onduidelijk tussenvorm normaal tot iets afgenomen


IV inhomogeen, grijs tot zwart afwezig tussenvorm tot hypointens normaal tot behoorlijk 
afgenomen


V inhomogeen, zwart afwezig hypointens ingeklapte discushoogte


graad I graad II


graad III graad IV


Figuur 3 Verschillende gradaties van fissuren zoals 
te zien via CT-discografie. In graad IV zijn behalve een 
 radiale fissuur ook concentrische uitlopers te zien. Vrij 
naar Kallewaard et al. (2010).35 


door de nucleus steeds verder onder druk te zetten door 
geleidelijk meer contrastvloeistof in de nucleus te 
spuiten.35 Deze test is gebaseerd op de premisse dat de 
pijn die optreedt als de discus in het dagelijkse leven 
mechanisch belast wordt, ook ontstaat als de discus van 
‘binnenuit’ onder druk gezet wordt met het ingespoten 
contrastmiddel.35,36 Provocatieve discografie is de gouden 
standaard voor het diagnosticeren van discogene pijn.35 
Sinds Carragee en collega’s in 2009 hebben laten zien dat 
discografie leidt tot versnelde discusdegeneratie, extra 
discushernia’s, verlies van discushoogte, afname van 
signaalsterkte en de ontwikkeling van reactieve eind-
plaatveranderingen,37 wordt er echter geregeld tegen 
deze procedure gewaarschuwd.


Prevalentie 
Discusdegeneratie ontwikkelt zich tijdens de adoles-
centie en vordert met de leeftijd.21,38,39 In een Japanse 
cohortstudie met 975 deelnemers (324 mannen en 651 
vrouwen) in de leeftijd van 21 tot 97 jaar bleek 69,1 
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fibrosus van een gezonde discus zich mechanisch 
gedragen als een vloeistof die onder druk staat.5 Als een 
discus echter degenereert, dan verandert zijn mechani-
sche gedrag. Zo neemt een gedegenereerde discus 
minder axiale belasting op en gedragen de nucleus 
pulposus en het binnenste en middelste anatomische 
deel van de anulus fibrosus zich niet meer als een vloei-
stof die onder druk staat. Dit betekent dat een deel van de 
axiale belasting ‘verschuift’ naar de neurale boog en de 
facetgewrichten, en dat de discus de opgenomen axiale 
belastingen niet meer gelijkmatig over de wervelli-
chamen distribueert.42-44 Deze veranderingen zijn gecon-
stateerd bij drukmetingen in de discus met ‘stressprofilo-
metrie’. Deze techniek wordt in deze paragraaf nader 
belicht en vervolgens wordt het verschil in mechanisch 
gedrag tussen een gezonde en een gedegenereerde discus 
verder uitgewerkt. Ook wordt duidelijk waarom ouderen 
bij bukken een fractuur van een lumbaal wervellichaam 
kunnen oplopen. 


Stressprofilometrie 
Een kleine dertig jaar geleden is ‘stressprofilometrie’ 
ontwikkeld door de onderzoeksgroep waaraan de 
bekende rugonderzoeker Michael Adams verbonden is. 
Deze techniek is veelvuldig door hen gebruikt en heeft 
veel inzicht opgeleverd in de verandering van het mecha-
nische gedrag van de discus bij degeneratie en in de 
invloed van mechanische factoren op de progressie van 
discusdegeneratie.8,31 
De drukkrachten die in een belaste discus heersen, 
zowel qua locatie als qua grootte, zijn een afspiegeling 
van de axiale belasting die de aangrenzende wervelli-
chamen ondervinden. Om de drukkrachten in een 


discus (dit is hydrostatische druk) te bepalen wordt dus 
gebruikgemaakt van stressprofilometrie. Met deze tech-
niek wordt een bewegingssegment van een kadaver, dat 
bestaat uit twee wervels en de tussenliggende discus en 
ligamenten, in een apparaat geklemd dat axiale belas-
ting (ook drukbelasting of compressiebelasting 
genoemd) kan uitoefenen (figuur 4). De wervels zijn 
hierbij gefixeerd in een pasta die tandartsen ook 
gebruiken als zij een afdruk van een gebit maken.42,44 
Door de hoogte van de achterste roller van het apparaat 
te variëren kan de onderlinge positie van de wervels 
(neutraal, flexie en extensie) ingesteld worden. Als het 
apparaat de wervels belast, remmen de rollers op geen 
enkele manier eventuele ‘zich zettende‘ horizontale 
bewegingen tussen de wervels.44 Voor de aangebrachte 
belasting wordt vaak 200 kg gebruikt, dit is vergelijkbaar 
met de belasting die lumbale disci ondervinden bij licht 
fysiek werk.45 Als de axiale belasting is aangebracht, zijn 
er stressprofielen van de discus te bepalen. Een stress-
profiel bestaat uit de waardes die een druktransducer 
meet terwijl een naald, waarin de transducer zich 
bevindt, door de mid-sagittale diameter van een belaste 
discus gedrukt wordt (figuur 4). 
Stressprofielen geven dus de distributie weer van de 
heersende drukkrachten in de mid-sagittale diameter 
van de discus. Dit zijn dus de drukkrachten in het 
centrum van de discus in voor-achterwaartse richting. In 
figuur 5 zijn de stressprofielen weergegeven bij belasting 
van 200 kg van een jonge gezonde lumbale discus, een 
discus van middelbare leeftijd met lichte degeneratie, en 
een fors gedegenereerde discus. Doordat de naald 
gedraaid kan worden, is de druktransducer zowel hori-
zontaal als verticaal te positioneren en kunnen er stress-


Tabel 2 Prevalentie van degeneratieve veranderingen in de lumbale wervelkolom op MRI-opnames van  
asymptomatische en symptomatische volwassenen van 50 jaar of jonger. Vrij naar Brinjikji et al. (2015).25 


uitkomstmaat aantal studies prevalentie asymptomatisch prevalentie symptomatisch


anulaire scheur 6 11,3% 20,1%


high-intensity zone (anulaire fissuur 
waarin zich nucleusmateriaal bevindt)


4 9,5% 10,4%


centrale kanaalstenose 2 14,0% 59,5


discusuitpuiling 3 5,9% 43,2%


discusdegeneratie 12 34,4% 57,4%


discusextrusie 4 1,8% 7,1%


discusprotrusie 9 19,1% 42,%


modic changes 5 12,1% 23,2%


modic changes type I 2 3,2% 6,7%


spondylolisthesis 4 3,2% 6,2%


spondylolysis 2 1,8% 9,4%
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profielen in respectievelijk verticale en horizontale rich-
ting bepaald worden. De blauwe lijnen in figuur 5 geven 
de stressprofielen in horizontale richting weer en de 
gestippelde rode lijnen die in verticale richting. 
Zoals te zien in figuur 5 hebben de gezonde discus en de 
discus van middelbare leeftijd een centraal gebied 
waarin de gemeten stress in horizontale en verticale rich-
ting gelijk zijn. Dit gebied wordt de ‘functionele nucleus’ 
genoemd en representeert zowel de nucleus pulposus als 
het binnenste en middelste anatomische deel van de 
anulus fibrosus.5 In dit gebied gedraagt de discus zich als 
een vloeistof die onder druk staat.5 De steile gedeeltes 
van de stressprofielen, aan de linker- en rechterzijde van 
de curves, representeren het centrale deel van het 
buitenste anatomische deel van de anulus fibrosus. De 
buitenste 2 tot 4 mm van de anulus fibrosus nemen 
vooral trekkrachten op en deze krachten zijn niet met de 
druk-transducer te meten.44 Validatie-experimenten 
hebben laten zien dat stressprofielen reproduceerbaar 
zijn, niet afhankelijk zijn van de snelheid waarmee de 
naald door de discus getrokken wordt en dat de gemeten 
stress evenredig op- en afloopt bij toename of afname 
van de aangebrachte belasting.5 


Verandering mechanisch gedrag 
Deze subparagraaf bespreekt de verschillen tussen de 
stressprofielen van een gezonde en een gedegenereerde 
discus en de consequenties hiervan voor de wijze waarop 
de axiale belasting van de ene op de andere wervel wordt 
overgedragen. De gevolgen van de verandering van 
stress profielen op de progressie van discusdegeneratie 
komt in een volgende paragraaf aan bod.
In figuur 5 is te zien dat de stressprofielen van een 
gezonde en een gedegenereerde discus sterk verschillen. 
Het stressprofiel van de gedegenereerde discus (figuur 
5C) laat zien dat de nucleus pulposus en het grootste deel 
van de anulus fibrosus substantieel gedecomprimeerd 
zijn en dat er meerdere stressconcentraties (pieken in de 
curves) optreden in de anulus fibrosus, vooral in het 
posteriore deel.5 Dit betekent dat een deel van de axiale 
belasting bij een gedegenereerde discus naar de facet-
gewrichten en de neurale boog is verschoven.43 Vanuit de 
stressprofielen van figuur 5A en 5C is dit te begrijpen. 
Het oppervlak onder de curves in figuur 5C is namelijk 
veel kleiner dan onder die van figuur 5A en de grootte 
van dat oppervlak weerspiegelt de grootte van de opge-
nomen axiale belasting door de discus. Hierbij moet 


transducer naald


element voor uitoefenen 
axiale belasting


achterste rollervoorste roller


goniometer


naald met
druk-transducer


α


2,0 mm


150 mm


1,3 mm


Figuur 4 Opstelling voor stressprofilometrie. Het afgebeelde bewegingssegment is in lichte flexie gepositioneerd. 
De dimensies van de druktransducer en naald zijn weergegeven in het onderste deel van de figuur. Door de naald te 
draaien kan de druktransducer zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden en kan de druk in de discus respectie-
velijk in verticale en horizontale richting gemeten worden. Vrij naar Stefanakis et al. (2014).8 
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Dat bij een gedegenereerde discus in rechtopstaande 
stand een groot deel van de belasting via de neurale boog 
en facetgewrichten gaat lopen, is te zien in figuur 6A, 
terwijl figuur 6B laat zien dat dit niet opgaat in flexie-
stand. Ook bij de gedegenereerde discus loopt in flexie-
stand bijna de volledige axiale belasting door de discus 
en dus ook door de wervellichamen. 
In deel 1 van dit tweeluik is besproken dat bij ouderen 
met discusdegeneratie geregeld compressiefracturen van 
de wervellichamen voorkomen. Ook dit is te begrijpen 
aan de hand van figuur 6. In figuur 6A is te zien dat bij 
een gezonde discus in rechtopstaande stand 92 (44 + 48) 
procent van de axiale belasting door de wervellichamen 
loopt, terwijl dit bij de gedegenereerde discus slechts 60 
(19 + 41) procent is. Terzijde: bij ernstiger discusdegene-
ratie (graad IV of V) dan die in figuur 6 kan de belasting 
op de wervellichamen zelfs teruglopen tot 10 procent.43 
Dit betekent dat in rechtopstaande stand dan dus 
90 pro cent van de krachten door de neurale boog en 
facetgewrichten loopt. In figuur 6A bedraagt dit dus 
40 procent. Deze verandering van belasting van de 
verschillende delen van de wervels leidt tot aanpassing 
van de botdichtheid. Zo neemt de botdichtheid van de 
neurale boog en het bot rondom de facetgewrichten toe 
door de toegenomen belasting op deze delen, terwijl de 
botdichtheid van de wervellichamen juist afneemt door 
de verminderde belasting hiervan.43 Dit betekent dat de 
wervellichamen minder sterk worden en dus minder in 
staat zijn om hoge axiale belastingen op te nemen. Zoals 
hiervoor besproken en te zien in figuur 6B, loopt de 
axiale belasting in flexiestand bij een gedegenereerde 
discus nog wel bijna volledig door de (minder sterke) 
wervellichamen. Dit maakt het begrijpelijk dat ouderen 
een fractuur van een wervellichaam kunnen oplopen als 
zij in voorovergebogen stand abrupt iets optillen. Het 
wervellichaam krijgt nu namelijk wel ineens bijna alle 
(abrupte) axiale krachten te verwerken en is hiervoor 
niet sterk genoeg waardoor het breekt.42 


Progressie van discusdegeneratie


Discusdegeneratie is een progressief proces.4-6,45,46 Zowel 
mechanische als biologische (biochemische) factoren 
spelen hierin een rol. De progressie uit zich in toene-
mende pathomorfologische en pathofysiologische veran-
deringen, zoals: verder afnemende discushoogte, meer 
fissuren, lengtetoename van de fissuren, en ook: meer 
celdood en celveroudering, minder discuscellen, 
verhoogde niveaus van ontstekingsmediatoren, toene-
mende degradatie van collageen en aggrecan en afne-
mende synthese van de extracellulaire matrix.46-48 Deze 


Figuur 5 Stressprofielen die de distributie van de 
drukkrachten door de mid-sagittale diameter van een 
lumbale discus laten zien terwijl die met 200 kg axiaal 
belast wordt. (A) Gezonde jonge discus. (B) Discus van 
middelbare leeftijd. (C) Gedegenereerde discus (graad III) 
met meerdere stressconcentraties in de anulus fibrosus 
(zie pijlen). In alle drie de grafieken is zowel de stress 
in verticale (blauwe lijn) als horizontale richting (rode 
lijn) weergegeven. In A en B geeft het gebied tussen de 
verticale gestreepte lijnen de ‘functionele nucleus’ aan. 
P = posterior; A = anterior. Vrij naar Adams & Roughley 
(2006).4 
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worden opgemerkt dat dit het geval is bij gedegenereerde 
disci in rechtopstaande stand en als de wervels in 
extensie staan ten opzichte van elkaar, maar niet bij 
flexie. Dus: bij een gedegenereerde discus in flexiestand 
loopt, net als bij een gezonde discus, bijna de volledige 
axiale belasting nog steeds via de discus van het ene 
wervellichaam naar het andere. 
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pathomorfologische en pathofysiologische verande-
ringen van de discus zijn enerzijds het gevolg van verdere 
mechanische beschadigingen door belasting en ander-
zijds van de reactie van de discuscellen (incl. immuun-
cellen) op de veranderde biochemische en mechanische 
signalen in de gedegenereerde discus. Dat discuscellen 
reageren op biochemische en mechanische signalen 
betekent dat ze tot chemotransductie en mechanotrans-
ductie in staat zijn. Deze paragraaf begint met de 
beschrijving van het proces van chemotransductie en 
mechanotransductie, en enkele mechanismen die cellen 
hiervoor tot hun beschikking hebben. Daarna wordt de 
rol van mechanische en biologische factoren op de 
progressie van discusdegeneratie besproken. Tot slot 
komt de turn-over van de collagene matrix van de discus 
ofwel de snelheid van vernieuwing van collageen aan de 
orde.


Chemotransductie en mechanotransductie 
Chemotransductie houdt in dat cellen chemische 
signalen uit hun omgeving detecteren, vervolgens inter-
preteren en erop reageren. Er wordt van mechanotrans-
ductie gesproken als dit proces berust op mechanische 
signalen.49 De cellen van de nucleus pulposus en anulus 
fibrosus zijn beide in staat tot zowel chemotransductie 
als mechanotransductie.49 


Bij chemotransductie gaat het dus om chemische 
signalen; dit kunnen bijvoorbeeld groeifactoren, 
hormonen of cytokinen zijn.49 Het effect van groeifac-
toren en hormonen kan zijn dat cellen zich prolifereren, 
differentiëren of gaan delen.49 Cytokinen zijn moleculen 
die functioneren als chemische boodschappers tussen 
cellen. Ze hechten aan receptoren van buurcellen waarna 
een intracellulaire reactie volgt. De meeste cytokinen 
heten interleukinen omdat aanvankelijk gedacht werd 
dat cytokinen alleen werkzaam waren tussen witte bloed-
cellen. Later is gebleken dat alle cellen van de weefsels 
van het bewegingsapparaat in staat zijn interleukinen te 
produceren en ook receptoren op hun celwand hebben 
om interleukinen uit hun omgeving waar te nemen. Een 
reactie op een waargenomen interleukine kan zijn dat 
een cel bepaalde eiwitten, waaruit bijvoorbeeld zijn 
extracellulaire matrix is opgebouwd, extra gaat syntheti-
seren waardoor er een anabole (opbouwende) toestand 
ontstaat. Maar er kan ook juist een katabole (afbrekende) 
situatie ontstaan doordat de cel als reactie extra katabole 
moleculen (enzymen) produceert, zoals verschillende 
matrixmetalloproteases (MMP’s) en ‘a disintegrin and 
metalloprotease with thrombospondin motifs’ 
(ADAMTS’s). Deze enzymen zijn in staat respectievelijk 
het fibrillaire collageen en de proteoglycanen, waaruit de 
extracellulaire matrix is opgebouwd, af te breken.28,50-52 


normale discus gedegenereerde discusnormale discus gedegenereerde discus


rechtopstaand voorovergebogen


44% 48% 8% 59% 38% 3%19% 41% 40% 58% 40% 2%


Figuur 6 Weergave van de effecten van de houding bij een normale/gezonde discus en een discus met discus-
degeneratie op de verdeling van de belasting over het anteriore deel van het wervellichaam, het posteriore deel van het 
wervellichaam en de neurale boog. Vrij naar Pollintine et al. (2004).42 
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Dat discuscellen tot mechanotransductie in staat zijn, 
betekent dus dat ze mechanische signalen kunnen waar-
nemen en die vervolgens vertalen in een biologisch 
antwoord.50 Hiervoor hebben cellen verschillende 
mechanismen,50 waaronder rekgeactiveerde ionkanalen 
en focale adhesies (zie de e-learningmodule op 
www.physios.nl voor een nadere toelichting).49,50 


Progressie door mechanische belasting
Zoals eerder beschreven draagt een gedegenereerde 
discus in rechtopstaande en geëxtendeerde positie een 
kleiner percentage van de totale axiale belasting dan een 
gezonde discus.8,42 En dat percentage neemt nog verder af 
naarmate de discusdegeneratie verder toeneemt.8,42 In 
eerste instantie lijkt het dus aannemelijk dat de oorzaak 
van de progressie van discusdegeneratie niet mechanisch 
van aard zal zijn.8 De mechanische belasting van een 
degenererende discus neemt immers steeds meer af. Uit 
de stressprofielen van gedegenereerde disci is echter 
geconcludeerd dat mechanische belasting wel degelijk 
een rol speelt bij de progressie van discusdegeneratie. 


Optreden van delaminatie 
Dit valt te begrijpen door te kijken naar de stressconcen-
traties die optreden in het stressprofiel van een gedege-
nereerde discus (figuur 5C). Hierbij ontstaan er stress-
gradaties in de anulus fibrosus, dat wil zeggen dat naast 
elkaar gelegen delen van de anulus fibrosus zeer 
verschillend belast worden. Het gevolg hiervan is dat er 
hoge afschuifkrachten in verticale richting optreden 
tussen de lamellen van de anulus fibrosus en dat de 
lamellen verticaal langs elkaar gaan schuiven. Als deze 
verschuiving te ver gaat, treedt er delaminatie op. Dit 
betekent dat er vezels doorscheuren van het ‘translamel-
lair bridging network’II dat zich tussen de lamellen 
bevindt.8 Hierdoor ontstaan er concentrische scheuren 
in de anulus fibrosus waarvan bekend is dat ze toenemen 
bij verergering van de discusdegeneratie.39 Deze delami-
natie van de anulus fibrosus heeft als effect dat indivi-
duele lamellen elkaar niet meer ondersteunen.8,53 
Morfologisch onderzoek laat daarnaast zien dat bij een 
gedegenereerde discus de binnenste lamellen van de 
anulus fibrosus geregeld richting de nucleus geknikt 
zijn.5 Dit is het gevolg van de combinatie van delaminatie 
en het grote verschil dat ontstaan is tussen de hydrostati-
sche druk in de nucleus pulposus en in het binnenste/
middelste deel van de anulus fibrosus. Daarentegen zijn 


II  Het ‘translamellair bridging network’ bestaat uit vezels die 
bundels van collagene vezels van aangrenzende lamellen van 
de anulus fibrosus radiaal met elkaar verbinden, vergelijkbaar 
met boomstammen die aan elkaar gebonden zijn tot een vlot.63 


de buitenste lamellen van de anulus fibrosus van een 
gedegenereerde discus juist weer vaak naar buiten uitge-
puild. Dit is het gevolg van het opgetreden hoogteverlies 
van de discus door het afgenomen volume ervan.45 


Activatie van transforming growth factor ββ
De ontstane stressgradaties kunnen niet alleen leiden tot 
het mechanisch doorscheuren van vezels van het transla-
mellair bridging network, maar ook tot excessieve acti-
vatie van ‘transforming growth factor β’ (TGFβ) door de 
discuscellen.47 Bij fysiologische activatie draagt deze 
groeifactor bij aan het onderhouden van de homeostase 
in de discus, maar bij excessieve activatie levert hij een 
bijdrage aan de progressie van discusdegeneratie (al is 
nog niet duidelijk via welk mechanisme).47,53,54 


Conclusie 
Hoewel de eerste inschatting is dat mechanische factoren 
geen rol spelen bij de progressie van discusdegeneratie, 
is uit optredende stressgradaties in de anulus fibrosus 
van een gedegenereerde discus tijdens belasting gecon-
cludeerd dat ze dit toch wel doen: enerzijds direct via het 
doorscheuren van het translamellair bridging network en 
anderzijds indirect via excessieve activatie van TGFβ door 
de discuscellen. 


Progressie door biologische factoren 
Zoals eerder in dit artikel beschreven wordt het proces 
van discusdegeneratie gedefinieerd als een ‘afwijkende, 
celgemedieerde reactie op progressief structureel falen’.4 
Deze definitie laat zien dat discusdegeneratie niet alleen 
door ‘wear and tear’ (dus veroudering) te karakteriseren 
is (zoals tot eind vorige eeuw het heersende idee 
was),21,38,55 maar dat ook reactiviteit van discuscellen een 
kenmerk is van discusdegeneratie.4,28,46,48,51 Met deze reac-
tiviteit wordt onder andere gedoeld op een verhoogde 
productie van allerlei cytokinen en katabole moleculen 
door de discuscellen.46-48,51 Vooral de verhoogde productie 
van de pro-inflammatoire cytokinen interleukine IL-1β 
en tumornecrosefactor-α (TNF-α) speelt een belangrijke 
rol bij de progressie van discusdegeneratie.46-48,56 


Productie katabole enzymen
Het mechanisme dat leidt tot de verhoogde productie van 
pro-inflammatoire cytokinen en vervolgens tot de 
productie van katabole enzymen door de discuscellen 
loopt ongeveer als volgt. Bij extra beschadiging van een 
gedegenereerde discus, en trouwens ook bij beschadi-
ging van een voorheen gezonde discus, komen er zoge-
noemde ‘danger-associated molecular patterns’ (DAMP’s) 
vrij (zie de e-learningmodule op www.physios.nl voor een 
nadere toelichting).48,50 Discuscellen en ook eventueel 
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aanwezige immuuncellen reageren op de vrijgekomen 
DAMP’s met verhoogde productie van pro-inflammatoire 
cytokinen zoals IL-1β en TNF-α.56 Deze verhoogde 
productie wordt vervolgens waargenomen door de 
discuscellen en is de prikkel tot extra productie van 
specifieke katabole enzymen in de vorm van MMP’s en 
ADAMTS’s.56 Zoals al eerder vermeld zijn MMP’s en 
ADAMTS’s in staat respectievelijk het collageen en 
aggrecan van de extracellulaire matrix af te breken.46-48,51 
Vooral MMP-1, -3, -7, -9 en -13 en ADAMTS-1, -4, -5, -9 en 
-15 zijn betrokken bij het matrixkatabolisme dat optreedt 
bij discusdegeneratie.57 


Productie chemokinen
De discuscellen reageren op de verhoogde productie van 
ontstekingsmediatoren (IL-1β en TNF-α) niet alleen door 
extra MMP’s en ADAMTS’s te produceren, maar ook door 
de productie van chemokinen. Deze chemokinen trekken 
immuuncellen aan, zoals macrofagen, T-cellen en 
neutrofielen.46,48,50 Vervolgens gaan deze gemigreerde 
immuuncellen zelf ook ontstekingsmediatoren produ-
ceren, die weer inwerken op de discuscellen zodat de 
ontstekingsrespons van deze cellen toeneemt door extra 
productie van MMP’s en ADAMTS’s.46,48,50 Tegelijkertijd 
onderdrukken de genoemde ontstekingsmediatoren de 
expressie van genen van de discuscellen die zorgen voor 
de opbouw van de extracellulaire matrix en die zorgen 
voor de inhibitie van MMP’s en ADAMTS’s.46-48,51,52 Gezien 
het voorgaande is het begrijpelijk dat een verhoogd 
niveau van pro-inflammatoire cytokines wordt gezien als 
karakteristiek voor discusdegeneratie en dat de resulte-
rende disbalans in de anabole en katabole reacties leidt 
tot progressie van discusdegeneratie.47,48 


Turnover lumbale discus
Tot slot de vraag waarom een discus eigenlijk nooit 
herstelt van degeneratie of een beschadiging, terwijl 
ander weefsel wel in staat is om te herstellen met kwali-
tatief vergelijkbaar weefsel, bijvoorbeeld botweefsel na 
een breuk. Het antwoord ligt de turn-over ofwel de snel-
heid van verversing van het collageen in de extracellu-
laire matrix van de lumbale discus. De turn-over in de 
lumbale discus verloopt uiterst traag en wordt nog trager 
bij het ouder worden.60 Zo bedraagt de gemiddelde half-
waardetijd van het collageen in de extracellulaire matrix 
van een gezonde lumbale discus 95 jaar op de leeftijd van 
20 tot 40 jaar. Na 95 jaar is dus de helft van het collageen 
vervangen door nieuw collageen.60 Voor de leeftijdsgroep 
van 50 tot 80 jaar bedraagt de halfwaardetijd zelfs 215 jaar 
bij een gezonde discus.60 Bij een gedegenereerde discus 
neemt de halfwaardetijd iets af, namelijk tot respectieve-
lijk 56 en 95 jaar bij de genoemde leeftijdsgroepen.60 


Discuscellen hebben dus, net als kraakbeencellen in 
gewrichtskraakbeen, nauwelijks mogelijkheden voor 
nieuwvorming van collagene vezels in de extracellulaire 
matrix als deze beschadigd zijn.22,23 Dit onvermogen, in 
combinatie met de hiervoor besproken mechanische en 
chemische factoren, maakt het begrijpelijk dat discusde-
generatie nooit herstelt maar juist progressief verloopt 
en dat beschadiging van een gezonde discus altijd tot 
discusdegeneratie leidt. 
Dit staat in schril contrast met botweefsel dat prima in 
staat is om een breuk met kwalitatief vergelijkbaar 
weefsel te repareren.61 Het grote verschil tussen 
bot weefsel aan de ene kant en kraakbeen- en discus-
weefsel aan de andere kant is dat cellen in botweefsel in 
staat zijn beschadigd weefsel op te ruimen en vervolgens 
te repareren met nieuw weefsel, terwijl cellen in kraak-
been en discus noch in staat zijn het beschadigde weefsel 
op te ruimen noch om de extracellulaire matrix te 
herstellen met nieuwe collagene vezels. De maximale 
reparatiemogelijkheid in een discus is de vorming van 
littekenweefsel ter hoogte van de buitenste millimeters 
van de anulus fibrosus, die bijvoorbeeld optreedt nadat 
het buitenste deel van de anulus fibrosus beschadigd is 
met een scalpel.4 Artrose is vanwege het onvermogen tot 
reparatie van het kraakbeen wel vergeleken met een 
chronische wond,62 en die metafoor is ook passend voor 
discusdegeneratie. 


Slotwoord


Het is een open deur: het handelen van een fysiothera-
peut/kinesitherapeut bij patiënten met lage rugpijn 
wordt gestuurd door zijn/haar zienswijze. Ligt ‘de 


Overweging
Misschien is het evolutionaire druk geweest waar-
door een botbreuk wél kan herstellen, maar schade 
aan gewrichtskraakbeen en disci niet? Overleven in 
de prehistorie na een botbreuk is bij de meeste 
breuken, gezien de zeer negatieve effecten op het 
functioneren, niet voor te stellen zonder snel herstel, 
terwijl na de eerste schade aan kraakbeen of een 
discus overleven vaak prima mogelijk is. Eventuele 
functioneringsproblemen ontstaan na beschadiging 
van kraakbeen en discus meestal pas jaren later, 
dus na de voortplantingsfase en dan is er geen 
evolutionaire druk meer voor het herstel van kraak-
been of discus.
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oorzaak’ van lage rugpijn in centrale sensitisatie of is de 
discus de bron van de lage rugpijn? Past de fysiothera-
peut ‘graded activity’ toe vanuit het idee dat er niets aan 
de hand is met de structuren in de lage rug, of is het tijd 
voor een gemodificeerde graded activity? Is er dan een 
aanpak mogelijk die rekening houdt met de pathologi-
sche processen in de discus intervertebralis die verant-
woordelijk zijn voor de klachten? In deel 3 van dit drie-
luik wordt ingegaan op deze vragen. Dan wordt 
besproken welke factoren betrokken zijn bij de initiatie 
van discusdegeneratie en waarom het ene geval van 
discusdegeneratie symptomatisch is (dus met klachten) 
en het andere asymptomatisch. Daarin komt ook de 
fysiotherapeutisch behandeling aan de orde van een 
patiënt met lage rugpijn op basis van een symptomati-
sche discusdegeneratie.
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