
Lage rugklachten komen heel vaak voor. Van de wester-
se bevolking maakt 60 tot 90% ten minste één keer in het 
leven een episode door met lage rugpijn. In de huisart-
senpraktijk komt het jaarlijks bij 41 op de 1000 patiënten 
voor. Aangezien ongeveer de helft van de patiënten met 
lage rugpijn de huisarts bezoekt, komt het in de totale 
bevolking dus nog veel frequenter voor. De incidentie en 
prevalentie stijgen met de leeftijd. Lage rugpijn gaat ge-
paard met een hoge ziektelast en leidt, vooral vanwege 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid tot hoge maat-
schappelijke kosten. 

Bij minder dan 5% van de patiënten met lage rugklach-
ten in de eerstelijnszorg bij de huisarts is er een speci-
fieke oorzaak voor de klachten. In tabel 1 staan de meest 
voorkomende specifieke oorzaken van lage rugpijn met 
de bijbehorende klinische kenmerken of symptomen.

Bij veruit de meeste patiënten met lage rugpijn is er 
geen specifieke lichamelijke oorzaak aanwijsbaar, ook 
wel aangeduid als ‘aspecifieke lage rugklachten’. Waar-
schijnlijk is hier de rugpijn vooral mechanisch van aard; 
dat wil zeggen dat de pijn veroorzaakt wordt door over-
belasting van pijngevoelige structuren in en rond de 
wervelkolom, zoals de tussenwervelschijven, facetge-
wrichten, spieren, pezen of zenuwen.

Veel mensen kampen met lage rugklachten. Het is een van de meest voorkomende aandoeningen in 
 Nederland. Maar de zorg voor deze groep patiënten is versnipperd en niet erg uniform. Patiënten worden – 
ook binnen het ziekenhuis – van loket naar loket verwezen. Om de zorg te structureren en toegankelijker te 
maken zijn het MUMC en zorgprofessionals uit de eerste lijn in 2016 de Stadspoli Rug in Maastricht begon-
nen, een anderhalvelijnscentrum voor lage rugklachten. De poli is inmiddels bewezen succesvol. Nu is het 
tijd voor de volgende stap. Onderzoekers van Equalis en de VU hebben deze zomer samen met MUMC en de 
stadspoli een voorlopersubsidie ontvangen, vanuit de regeling Transparantie over de kwaliteit van zorg, om 
Samen Beslissen te implementeren bij de Stadspoli Rug. 

In dit artikel wordt kort een overzicht gegeven van 
oorzaken, symptomen, diagnostiek en behandeling 
van lage rugpijn, maar bovenal wordt een nieuwe 
manier van evaluatie, voorlichting, samen beslissen 
en begeleiden van patiënten met lage rugklachten 
gegeven met focus op hoe het beste om te gaan met 
lage rugklachten.
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Diagnostiek
Binnen het medische circuit zien 
naast huisartsen, vooral orthope-
den, pijnspecialisten, neurologen, 
maar ook sociaal-geneeskundigen, 
patiënten met lage rugpijn. Het di-
agnostisch handelen bij rugklachten 
heeft twee belangrijke doelen. In de 
eerste plaats is het belangrijk om 
specifieke oorzaken van lage rugpijn 
te onderkennen, omdat deze veelal 
een andere behandeling vragen dan 

aspecifieke lage rugpijn. Een tweede 
belangrijk doel is om bij aspecifieke 
lage rugpijn tijdig te onderkennen 
wanneer de klachten een chronisch 
karakter dreigen te krijgen - we spre-
ken van chronische lage rugpijn 
indien de klachten langer dan 12 
weken aanhouden - en ook of psy-
chosociale factoren een rol spelen, 
omdat dan een actievere meer daar-
op gerichte aanpak geïndiceerd is.
In tabel 1 staan de meest voorko-

Aandoening Symptomen/kenmerken

Lumbosacraal radiculair 
 syndroom (‘hernia’)

- Scherpe, brandende pijn in 1 been staat op de voorgrond
- Toename bij drukverhogende momenten zoals persen
- Minder kracht of gevoel in de benen en plasklachten met incontinentie zijn moge-

lijk

Maligniteit (uitzaaiing 
van kwaadaardige tumor 
naar de wervelkolom) 

- Patiënt bekend met maligniteit (vooral borst-, prostaat- en  longcarcinoom)
- Leeftijd > 50 jaar
- Continue pijn, onafhankelijk van houding of bewegen 
- Nachtelijke verergering van de pijn
- Neurologische uitvalsverschijnselen, vaak beiderzijds
- Algehele malaise, nachtzweten
- Onverklaard gewichtsverlies

Wervelfractuur bij osteo-
porose (traumatisch of 
spontaan)

- Leeftijd > 65 jaar
- Vrouwelijk geslacht
- Langdurig gebruik van corticosteroïden
- Postuurverandering (versterkte thoracale kyfose (bolling), verminderde rib-bek-

kenkam afstand)
- Lengtevermindering
- Plotseling ontstaan van de klachten, soms na val
- Laag lichaamsgewicht
- Gebroken heup bij ouders

Rheumatische aandoe-
ningen  
(bv ziekte van Bechterew)

- Ontstaan van lage rugpijn voor 45e levensjaar
- Klachtenduur > 3 maanden (bijna dagelijks)
- Geleidelijk ontstaan van de klachten
- Nachtelijke pijn (met verbetering na het opstaan)
- Minder pijn en stijfheid bij bewegen
- Geen verbetering in rust; ochtendstijfheid
- Sterke verbetering na gebruik van ontstekingsremmers
- Verminderde beweeglijkheid van de wervelkolom
- Verstreken lumbale lordose (klachtenduur > 10 jaar), toegenomen  thoracale ky-

fose 

Spondylolisthesis (gelei-
delijk afglijden van een 
lendenwervel)

- Begin van lagerugpijn vaak voor 20e levensjaar
- Palpabel trapje in verloop van processi spinosi laag lumbaal
- Neurologische uitvalsverschijnselen mogelijk

Spondylodiscitis/epidu-
raal abces (infectie)

- Onvoldoende reactie op (hoog gedoseerde) pijnmedicatie
- Snel progressieve neurologische uitval
- Koorts, koude rillingen, nachtzweten
- Onverklaard gewichtsverlies
- Intraveneus drugsgebruik
- Vaak bij patiënten met verminderde weerstand
- Recente rugoperatie, epidurale injectie, lumbaalpunctie of zenuw wortelblokkade

Scoliose (kromming van 
de rug)

- Bochelvorming
- Scheefstand wervelkolom, met mogelijk balansprobleem naar voren of naar de 

zijkant
- Neurologische uitvalsverschijnselen mogelijk

L1

L5

Tabel 1. Specifieke oorzaken van lage rugpijn met bijbehorende symptomen/kenmerken. (Bron: Arianne Verburg, Ton Kuijpers en Paul 
Willems. Lagerugpijn. Artikel voor onderwijs en opleiding. Ned Tijdschr v Geneesk 2020:p.8-17)
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mende specifieke oorzaken en bij-
behorende symptomen van lage 
rugpijn. Met name nachtelijke pijn, 
koorts, malaise en onverklaard ge-
wichtsverlies zijn omineuze symp-
tomen. Op hogere leeftijd moet aan 
een osteoporotische wervelinzak-
king (wervelbreuk t.g.v. botontkal-
king) of maligniteit (uitzaaiing van 
een tumor in de wervelkolom) wor-
den gedacht, zeker bij aanwezigheid 
van deze symptomen. 

Het lichamelijk onderzoek, heeft 
vooral het doel om een indruk te 
krijgen van de mate van bewe-
gingsbeperking en de ernst van de 
pijn. Verder moet gelet worden op 
ernstige houdingsafwijkingen. Een 
versterkte bolling van de rug en ver-
minderde rib-bekkenkam afstand in 
combinatie met lokale kloppijn zijn 
aanwijzingen voor bijvoorbeeld een 
osteoporotische wervelinzakking. 
Ten gevolge van voortschrijdende 
osteoporose kunnen inzakkingsfrac-
turen van wervellichamen ontstaan 
die pijn en verminderde mobiliteit 
veroorzaken. In de open bevolking 
heeft op de leeftijd van 85 jaar 25 
% van de vrouwen en 13 % van de 
mannen een of meer inzakkingsfrac-
turen, het meest frequent op de ni-
veaus Th12 en L1. Er is een duidelijke 

relatie aangetoond tussen het heb-
ben van een of meer inzakkingsfrac-
turen en lage rugpijn.

Bij vermoeden van een lumbosa-
craal radiculair syndroom is onder-
zoek van de motoriek, reflexen, sen-
sibiliteit van belang. Het LRS wordt 
in meer dan 90 % van de gevallen 
veroorzaakt door een uitpuilende 
discus intervertebralis, die een van 
de uittredende ruggenmergswortels 
beknelt. Het wordt ook wel hernia 
nuclei pulposi (HNP) of kortweg her-
nia genoemd.

Bij vermoeden van een specifieke 
oorzaak wordt bij voorkeur verwe-
zen naar de tweedelijnszorg (zieken-
huis) waar beeldvorming middels 
MRI-scan kan worden verricht en be-
handeling al dan niet operatief kan 
worden ingezet.

Indien er bij anamnese en lichame-
lijk onderzoek geen aanwijzingen 
zijn voor een specifieke oorzaak, 
wordt beeldvormende diagnostiek 
niet standaard aanbevolen. Er ont-
breekt een duidelijk verband tussen 
bv. aspecifieke slijtage kenmerken 
van de wervelkolom op de röntgen-
foto en lage rugpijn.

Initiatief Stadspoli Rug
Bij aspecifieke lage rugklachten ne-
men de pijn en beperkingen soms 
al binnen een maand af. Echter, 40- 
50% van de patiënten ontwikkelt in 
meer of mindere mate, chronische 
klachten. Bij deze patiënten is de 
kans op herstel kleiner. Waarschijn-
lijk spelen psychische en sociale 
factoren een rol bij het chronisch 
worden van aspecifieke klachten. 
Voorbeelden hiervan zijn angst voor 
pijn en bewegen en ongerustheid 
over het beloop. Ook een passieve 
copingstijl, aanwezigheid van de-
pressieve gevoelens en psychische 
stress, alsmede problemen in huis- 
of werksfeer kunnen het herstel be-
lemmeren.

Waar kan deze grote groep van pa-
tiënten nu het beste naar toe? Hoe 
kunnen we de zorg voor hen beter 
structureren en toegankelijker ma-
ken? Hiertoe is door specialisten van 
het Maastricht UMC en zorgprofes-
sionals uit de eerste lijn in 2016 de 
Stadspoli Rug in Maastricht gestart, 
speciaal voor mensen met lage rug-
klachten. In deze speciale setting 
binnen het domein van de huisart-
sen wordt de patiënt eenmalig op 
uniforme wijze uitgebreid geëva-
lueerd door een specialist waarna 
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samen met de patiënt de meest pas-
sende behandeling kan worden ge-
kozen.

Als een huisarts verwijst naar de 
Stadspoli Rug wordt allereerst een 
röntgenfoto van de lage rug ge-
maakt. Hoewel het maken hiervan 
niet geassocieerd is met een ver-
beterde prognose, blijkt uit Brits 
onderzoek dat 80 % van de patiën-
ten met rugpijn prijs stellen op een 
röntgenfoto, en hierdoor ook meer 
tevreden zijn over de verleende zorg. 
Daarnaast is de röntgenfoto vooral 
screenend bedoeld om eventuele 
specifi eke rugaandoeningen op te 
kunnen sporen, dan wel uit te sluiten 
(denk bv aan een afglijdende rug-
genwervel of een wervelinzakking 
bij botontkalking). Daarnaast krijgt 
de patiënt toegang tot een link en 
onze website waar zij ter voorberei-
ding informatie-materiaal – ontwik-
keld met medewerking van de NVVR 
'de Wervelkolom' - zoals folders, een 
animatie-fi lm over lage rugklachten 
en tips voor het gesprek met de dok-
ter (zie fi guur) kunnen bekijken.

Daarnaast wordt de patiënt gevraagd 
een aantal vragenlijsten online in te 
vullen die specifi ek gaan over de 
pijn, beperkingen, functioneren en 
kwaliteit van leven, maar die ook 
screenen of er sprake is van psycho-
sociale problemen zoals somberheid 
of bewegingsangst. Indien gewenst 
kan de patiënt deze vragen ook voor-
afgaand aan het consult invullen op 
de Stadspoli zelf. De uitkomsten en 
betekenis van deze vragenlijsten 
worden tijdens het consult met de 
patiënt besproken.

Op de Stadspoli zal vervolgens de 
verpleegkundige met de patiënt za-
ken als medische voorgeschiedenis, 
medicijngebruik en eventuele alarm-
symptomen bespreken, alsmede de 
patiënt vragen alvast duidelijk na te 
denken over diens hulpvraag aan de 
dokter.

Hierna volgt het gesprek van de spe-
cialist (in Maastricht is dat een or-
thopeed, neuroloog of anesthesio-

loog/pijnspecialist) met de patiënt. 
Na het bekijken van alle verkregen 
gegevens en het verrichten van een 
lichamelijk onderzoek zal de arts be-
ginnen met uit te leggen dat er bij 
aspecifi eke lage rugklachten vaak 
meerdere opties ter behandeling of 
begeleiding zijn en dat het belang-
rijk is de voor de patiënt meest pas-
sende te kiezen. Vervolgens zal de 
arts deze opties met hun voors en 
tegens bespreken (denk hierbij aan 
pure voorlichting, pijnstilling opti-
maliseren, ondersteunend corset, 
bewegingsprogramma’s, gerichte 
fysiotherapie of intensieve program-
ma’s Revalidatie). Daarna zal de arts 
aan de patiënt vragen wat voor hem/
haar belangrijk is, wat is het grootste 
probleem? Uiteindelijk zullen ze dan 

gezamenlijk beslissen tot de meeste 
passende optie, het zogenaamde 
Shared Decision Making. De huisarts 
wordt per brief vervolgens ingelicht 
zodat die ook de patiënt indien ge-
wenst hierin verder kan begeleiden.

Bewegen
Extra vermelding verdient hierbij 
aandacht voor bewegen. Bij chroni-
sche aspecifi eke lage rugpijn komt 
de nadruk bij de behandeling op het 
omgaan met de klachten en optimaal 
dagelijks functioneren te liggen en 
niet op het verdwijnen van de pijn. 

Het belangrijkste doel van de behan-
deling is te bevorderen dat de pati-
ent in beweging blijft of komt, zelfs 
bij veel pijn en hinder, en zo veel 

Deze tips helpen u in uw gesprek met de arts.
Zo krijgt u goede en voldoende informatie

om samen een besluit te nemen.

● Vertel de arts over uw klachten

● Vertel de arts waar u zich zorgen over maakt

● Vraag de arts wat de resultaten van de vragenlijsten betekenen

● Vertel de arts wat uw verwachtingen zijn

● Vertel de arts wat uw huisarts of fysiotherapeut u heeft gezegd

Neem deze 
kaart gerust 

mee naar 
de afspraak

● Vraag de arts wat uw mogelijkheden zijn

● Vraag de arts naar wat de voor- en nadelen 
    zijn van de mogelijkheden

● Vertel wat voor u belangrijk is, bijv. weer kunnen fietsen

● Vraag de arts wat het advies betekent in uw situatie

● Vertel de arts wat uw afwegingen zijn

● Herhaal wat u met uw arts heeft besloten

● Stel de arts alle vragen die u nog heeft

12   |   wervelwind



mogelijk blijft functioneren wat be-
treft werk, huishouden, hobby’s en 
andere dagelijkse bezigheden. 

Veel patiënten met lage rugklachten 
kunnen of durven niet te bewegen. 
Hiervoor zijn in Maastricht 2 initia-
tieven opgezet. Allereerst bestaat 
het initiatief ‘Maastricht Sport’ waar 
patiënten gratis onder deskundige 
begeleiding een half jaar in groeps-
verband kunnen sporten. Dit initia-
tief wordt fi nancieel gesteund door 
gemeente en provincie. Daarnaast 
kunnen patiënten verwezen worden 
naar een netwerk van ‘dedicated’ in 
de rug gespecialiseerde fysiothe-
rapeuten, die uniform werken vol-
gens geprotocolleerde afgesproken 
behandelvormen waarbij bewegen 

en voorlichting een centrale plaats 
innemen. Zij doen ook aan monito-
ring van behandeling, d.w.z. zij ne-
men scoringslijsten voorafgaand en 
aan het einde van de behandeling af 
waarmee bekeken kan worden of de 
patiënt ook vooruitgang heeft ge-
boekt. Deze resultaten worden ook 
teruggekoppeld zodat we hiermee 
de zorg uiteindelijke gerichter en dus 
ook beter in kunnen gaan zetten.

Bij onvoldoende effect hiervan of als 
de patiënt nog niet is teruggekeerd 
in het arbeidsproces, én er sprake is 
van een hoge ziektelast, kan als vol-
gende behandelstap verwijzing voor 
multidisciplinaire behandeling over-
wogen worden. Deze behandeling 
bestaat uit een combinatie van edu-

catieve, fysieke, gedragsmatige en/
of arbeidsgerelateerde interventies. 
Hierbij zijn verschillende disciplines, 
zoals een revalidatiearts, psycho-
loog en fysio- of oefentherapeut be-
trokken. Zo nodig ook ergotherapie 
of maatschappelijk werk. 

Beschouwing
Het is van belang om bij lage rug-
klachten specifi eke oorzaken uit te 
sluiten. Bij patiënten met aspecifi eke 
lage rugpijn kan begeleiding com-
plex zijn, gezien het chronische en 
soms invaliderende karakter van de 
klachten en de beperkte therapeu-
tische mogelijkheden. De uitdaging 
voor alle betrokken behandelaars 
ligt in het voorkomen van onnodige 
verwijzingen en het bevorderen dat 
de patiënt zo veel mogelijk blijft be-
wegen en functioneren wat betreft 
werk, huishouden, hobby’s en ande-
re dagelijkse bezigheden. Veelal zal 
deze zorg in de eerste lijn geleverd 
kunnen worden. In geval van twijfel 
over een specifi eke oorzaak van de 
klachten of persisterende ongerust-
heid bij de patiënt met neiging tot 
chronifi catie kan verdere evaluatie 
zinvol zijn. Op de stadspoli Rug wer-
ken orthopeden, anesthesiologen, 
neurologen en gespecialiseerd ver-
pleegkundige of PA nauw samen in 
goed contact met de huisarts. Van 
alle patiënten is ongeveer negentig 
procent terugverwezen naar de huis-
arts met een persoonlijk advies en 
behandelplan. De andere zijn door-
verwezen naar het ziekenhuis voor 
nader onderzoek. Dat is bijna de helft 
minder dan in de traditionele situ-
atie. Daarnaast merkt de patiënt dat 
de doorlooptijden veel korter zijn, 
van soms vele maanden, tot twee à 
drie weken nu. In Maastricht alleen 
al bespaart deze werkwijze jaarlijks 
een ton aan ziekenhuiskosten. Het 
fi nanciële voordeel voor de patiënt 
is dat hij/zij met behandelingen in de 
eerste lijn geen eigen risico kwijt is. 
Maar bovenal is de patiënt sneller bij 
de juiste zorgverlener om aan zijn/
haar herstel te werken.

Rugklachten zijn voor iedereen anders. Informeer uw arts 
daarom goed over uw klachten. Vertel hoe lang en hoe vaak u 
klachten heeft, welke pijn u voelt en wat u beperkt in het 
dagelijkse leven. Laat de arts ook weten waar u zich zorgen 
over maakt. Dan kan de arts daar rekening mee houden. 

Daarnaast heeft u vooraf aan het consult vragenlijsten 
ingevuld. Met uw arts kunt u bespreken of de 
vragenlijsten iets bijzonders laten zien. 
Soms heeft de huisarts of fysiotherapeut al iets gezegd 
over wat zij verwachten. U kunt deze verwachtingen ook 
met de arts bespreken. 

Tijdens uw consult bespreekt u met uw arts de volgende 
stappen. Soms zijn er verschillende mogelijkheden.
Vraag uw arts naar wat wel en niet mogelijk is voor u.

Om een keuze te kunnen maken, heeft u informatie nodig. 
Verschillende mogelijkheden hebben verschillende 
voor- en nadelen. Vraag wat de voor- en nadelen zijn van
de mogelijkheden. Zo kunt u beter afwegen wat dit voor u 
betekent.

Vertel de arts ook wat voor u belangrijk is. Zo weet de arts hoe 
hij/zij u het beste advies kan geven. Vraag daarom wat de 
mogelijkheden betekenen in uw situatie. 

Aan het einde van het consult neemt u samen met de arts een 
beslissing over de volgende stap. Vertel de arts wat uw 
afwegingen zijn. Ook kunt u het advies van de arts herhalen. 
Door het advies te herhalen, kan de arts zien
of u alles goed heeft begrepen. 
Zorg er ook voor dat u alle vragen stelt die u heeft. 
Zo komt u samen tot een goede beslissing.
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