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Veel mensen hebben of krijgen ooit in hun leven last 
van lage rugpijn. ‘Lage rugpijn zonder uitstraling’ 
staat vrijwel elk jaar in de top 15 van meest voorko-

mende diagnoses bij de huisarts.1Vaak duren de klachten 
langer dan patiënten verwachten. Wellicht is dat een 
reden dat er een breed scala aan therapieën zoals pijnstil-
lers, oefentherapie en allerlei operaties op de markt is. 
Het grootste deel van de rugpijnpatiënten, ook die met 
uitstralende pijn, herstelt echter binnen 6-12 weken.2-5 
Een conservatief beleid verdient volgens de NHG-stan-
daard en de CBO-richtlijn ook bij een radiculair syn-
droom de eerste 3 maanden dan ook de voorkeur. Een 
caudasyndroom en een progressieve parese kunnen 
indicaties zijn om te opereren.3,4 In de media is er echter 
regelmatig aandacht voor operatieve behandeling van 
rugpijn. Zo uitten patiënten in de aflevering van het tv-
programma Radar op 11 november 2013 hun onvrede 
over het feit dat het College voor Zorgverzekeringen 
(CVZ) de percutane transforaminale endoscopische dis-
cectomie (PTED) – een vorm van micro-discectomie – 
niet vergoedt wegens het gebrek aan wetenschappelijk 
bewijs voor de werkzaamheid van PTED. 
Met de infographic bij dit artikel maken we inzichtelijk 
hoeveel patiënten met rugpijn jaarlijks (voor het eerst of 
vaker) naar de huisarts gaan, hoeveel van hen in die eer-
ste lijn geholpen worden en hoe groot het deel is dat de 
huisarts uiteindelijk doorverwijst naar de tweede lijn. We 
zetten die stroom af tegen het aantal patiënten dat in de 
tweede lijn wordt behandeld én tegen het aantal patiën-
ten dat meedoet aan trials naar veelvoorkomende twee-
delijnsbehandelingen. Het verschil in de enorme aantal-
len in de eerste lijn en het kleine aantal in onderzoek 
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geeft aan dat de werkelijkheid van rugpijn in de eerste lijn 
een heel andere is dan die in de gespecialiseerde of super-
gespecialiseerde tweede. 

MEthOdE

PatIëNtEN
We gebruikten voor onze infographic Nederlandse cijfers 
over rugpijnpatiënten in zowel de eerste als de tweede 
lijn om te onderzoeken hoeveel patiënten een arts con-
sulteren bij rugpijn. 
De recentste gegevens over rugpijn in eerste én tweede 
lijn dateren uit 2008. Om te schatten hoe groot de groep 
rugpijnpatiënten is die zich bij de huisarts meldt, hebben 
we cijfers uit het ‘Transitieproject’ gebruikt.6 Dit is een 
huisartsenregistratie waarbij 8 huisartsen uit 5 praktij-
ken zorgepisodes registreren, wat een netwerkpopulatie 
van ongeveer 13.500 personen oplevert. We hebben ons 
geconcentreerd op de ‘International Classification of 
Primary Care’ (ICPC)-codes ‘Rug symptomen/klachten’ 
(L02), ‘Lage-rugpijn zonder uitstraling’ (L03), en ‘Lage-
rugpijn met uitstraling’ (L86).7 Congenitale afwijkingen 
en afwijkingen zoals een maligniteit, een infectie, osteo-
porose of een fractuur sloten we uit.

SchattEN vaN PatIëNtENaaNtallEN
Het werkelijke aantal mensen met rugpijn is nergens 
vastgelegd. We maakten dus schattingen en extrapoleer-
den cijfers die wel beschikbaar zijn. Patiëntenaantallen 
uit het ‘Transitieproject 2008’ worden in leeftijdsgroepen 
van 5 jaar, per 1000 patiënten weergegeven. Om te bere-
kenen hoeveel patiënten dat naar schatting in heel 
Nederland zijn, gebruikten we de StatLine-databank van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (http://statline.
cbs.nl/statweb/?LA=nl) om de bevolkingssamenstelling 
in 2008 te bepalen.
De cijfers uit het Transitieproject konden we zodoende 
omrekenen naar aantallen in de totale bevolking per leef-
tijdsgroep. Door de aantallen in elke leeftijdsgroep op te 
tellen, krijgen we een redelijke schatting van de totale 
patiëntenaantallen in de eerste lijn en kunnen we schat-
ten wat er met hen gebeurt. 
Er is geen database waarin patiënten die vanuit de eerste 
lijn verwezen zijn in de tweede lijn gevolgd worden. 
Daarom zochten we onze toevlucht tot gegevens van het 
CVZ (thans: Zorginstituut Nederland). We vroegen de 
gegevens van een aantal diagnosecodes op. Dit zijn type-
ringscodes van de Nederlandse Zorgautoriteit, die 
gekoppeld zijn aan diagnose-behandelcombinaties 
(dbc’s).
We hebben gekozen voor rugpijn-specifieke diagnose -
codes binnen de orthopedie, neurochirurgie en neurolo-
gie. De opgevraagde CVZ-diagnosecodes per specialisme 

staan vermeld in supplement 1. Revalidatiegeneeskunde 
namen we niet mee, omdat wij verwachten dat daar 
slechts een relatief kleine en specifieke groep patiënten 
terechtkomt. Verwijzing naar pijnpoli’s zijn onder allerlei 
codes weggeboekt, zodat we die ook niet gebruiken kon-
den. Op basis van het aantal codes per specialisme weten 
we welk percentage patiënten bij orthopedie, neurochi-
rurgie en neurologie terechtkomt.
Aangezien 1 patiënt meerdere dbc’s kan hebben, gaat het 
hier niet zoals in onze eerstelijnscijfers om patiëntenaan-
tallen, maar om het aantal dbc’s. Een dbc kan bovendien 
horen bij een patiënt die al voor 2008 is verwezen, maar 
waarvan de behandeling in 2008 nog loopt. 
Omdat we uit het Transitieproject wel weten hoeveel 
patiënten de huisarts in 2008 naar schatting heeft verwe-
zen, namelijk 90.000, bepaalden we hoeveel dbc’s 1 pati-
ent gemiddeld had in 2008. Helaas bestond er in 2008 nog 
geen volledige koppeling van burgerservicenummers aan 
de dbc’s, en was het aantal dbc’s per patiënt dus niet exact 
te bepalen. Voor 2010 was die koppeling wel compleet en 
is bekend dat 1 rugpijnpatiënt binnen onze diagnose-
codes gemiddeld 1,4 dbc’s heeft. Om toch een schatting 
te kunnen maken van het aantal dbc’s in 2008, hebben we 
dat aantal uit 2010 gebruikt en vermenigvuldigd met de 
90.000 verwezen patiënten uit de eerste lijn. 

BEhaNdElINgEN
We hebben ervoor gekozen om van veelvoorkomende 
behandelingen in de tweede lijn te onderzoeken of er een 
systematische review is gedaan van die behandelingen. 
We bespreken hier pijnstilling (paracetamol en NSAID’s) 
– wat ook in de eerste lijn plaatsvindt –, totale discuspro-
these, discectomie, micro-discectomie, spondylodese en 
‘extreme lateral interbody fusion’ (XLIF, een operatieve 
ingreep waarbij de patiënt op de zij ligt en na discectomie 
de wervels worden vastgezet/gestabiliseerd).
Buiten onze selectie bestaat nog een breed scala aan 
veelal eerstelijnsbehandelingen zoals fysiotherapie, acu-
punctuur, gedragstherapie enzovoort, die wij hier bewust 
buiten beschouwing laten. We vertellen in onze info-
graphic immers niet de stand van zaken wat betreft de 
behandeling van lage rugpijn, maar we willen laten zien 
hoe patiëntenstromen lopen en hoe beperkt het aantal 
ingesloten patiënten in tweedelijnstrials is. 

ZOEkactIE EN lItEratuurONdErZOEk
We zochten in juni 2013 in de Cochrane-database naar 
systematische reviews over elk van de behandelingen, 
vergeleken met een conservatief beleid. Voor XLIF 
leverde dit geen bruikbaar resultaat op en hebben we in 
de PubMed-database gezocht. De zoekstrategie is weer-
gegeven in supplement 2.
Per systematische review legden we vast hoeveel studies 
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zijn uitgevoerd, hoeveel proefpersonen daar in totaal aan 
deelnamen, en welke invloed de betreffende behandeling 
had op de belangrijkste uitkomstmaat: de pijnbeleving 
van patiënten. 

rESultatEN

PatIëNtEN
In 2008 kwamen in Nederland naar schatting 1.559.000 
patiënten met rugpijn bij de huisarts. Ongeveer de helft 
van die patiënten was al eens eerder met rugklachten 
naar de huisarts gegaan. Huisartsen verwezen deze 
terugkerende patiënten beduidend vaker naar de tweede 
lijn, dan patiënten met een eerste episode met rugpijn. 
Van de patiëntengroep die zich met rugpijn bij de huis-
arts meldde, kwam uiteindelijk slechts 1 op de 20 in de 
tweede lijn terecht, meestal bij de neuroloog. Een kleiner 
aantal kwam (ook) bij de orthopeed of de neurochirurg. 
Onderling verwijzen deze specialisten natuurlijk ook 
naar elkaar door, hetgeen onder andere verklaart dat er 
126.000 dbc’s van 90.000 verwezen patiënten zijn.

BEhaNdElINgEN
Pijnstilling In de Cochrane-reviews is het gebruik van 
pijnstilling (paracetamol en NSAID’s) ten opzichte van 
placebo in 4 RCT’s bij in totaal 745 patiënten met aspeci-
fieke lage rugpijn onderzocht.8-11Pijnstilling verlichtte 
rugpijn in de acute fase (≤ 3 weken). De score op de visu-
eel analoge schaal (VAS) daalde bij gebruik ervan met 
gemiddeld 8,9 punten op een schaal van 0-100.
Totale discusprothese In 1 RCT bij 173 patiënten met 
degeneratieve discusafwijkingen leek het effect van tota-
lediscusprothese ten opzichte van conservatieve therapie 
gunstig, maar de Cochrane-onderzoekers plaatsten daar 
wel kanttekeningen bij.12De patiëntengroep was selectief 
samengesteld en het vermoeden bestaat dat op langere 
termijn complicaties optreden zoals verlies van gevoel in 
het been, of terugkeren van de pijn. 
Discectomie In 1 RCT uit 1983 onder 125 patiënten met 
een lumbale discusprolaps, was geen VAS gebruikt om 
pijn te meten. 13De chirurg beoordeelde het resultaat als 
zijnde ‘goed’ of ‘slecht’. Discectomie leek volgens de 
Cochrane-onderzoekers in het eerste jaar na de ingreep 
betere resultaten op te leveren dan conservatieve thera-
pie, maar dit effect verdween in het tweede jaar. 
Spondylodese In 1 RCT bij 262 patiënten met lumbale 
degeneratieve afwijkingen, leek spondylodese na 2 jaar 
gunstige resultaten op te leveren.14 In de interventiegroep 
daalde de VAS-score na 2 jaar met 21 punten (schaal 
0-100). In de conservatieve groep die fysiotherapie kreeg, 
daalde de VAS-score met gemiddeld 4 punten. Maar ook 
bij dit ogenschijnlijk positieve resultaat plaatsten de 
Cochrane-reviewers kanttekeningen. Hoewel de resulta-

ten statistisch significant waren, beoordeelden de 
Cochrane-onderzoekers deze niet als klinisch voldoende 
belangrijk. Ook hier was sprake van een selectieve pati-
entengroep en het vermoeden dat op lange termijn vaker 
complicaties optreden zoals diepe wondinfectie, het 
terugkeren van de pijn of trombose. De bezwaren zijn 
zodanig dat de onderzoekers adviseren de onderzoeksre-
sultaten voorzichtig te interpreteren. 
XLIF en micro-discectomie Voor zowel de XLIF als 
voor de micro-discectomiebehandeling konden we op 
het moment van onze inventarisatie in de Cochrane-
database geen RCT’s vinden waarin deze behandeling 
wordt vergeleken met een conservatief beleid. 

cONcluSIE

Aan de hand van beschikbare cijfers uit 2008, blijkt dat 
veel Nederlanders met rugpijnklachten een arts bezoe-
ken. Omdat lang niet iedereen met rugpijnklachten naar 
de dokter gaat, gaat het naar verwachting in werkelijk-
heid om een nog grotere groep mensen die kampt met 
rugpijn. Slechts een klein deel van de patiënten (1 op de 
20 die naar de huisarts gaan) wordt naar een specialist 
verwezen. De specialist voert verschillende behandelin-
gen uit, die op basis van beschikbare systematische 
reviews internationaal echter slechts in kleine tot zeer 
kleine groepen onderzocht zijn. Van sommige behande-
lingen zoals micro-discectomie en XLIF, zijn er geen 
RCT’s die met een conservatieve behandeling vergelijken. 
Hoewel slechts 1 op de 20 patiënten in de tweede lijn 
terechtkomt, gaat het wereldwijd toch om een grote 
groep patiënten. Het beschikbare wetenschappelijke 
bewijs voor veelvoorkomende tweedelijnsbehandelingen 
in de vorm van systematische reviews lijkt tot op heden 
echter beperkt. 

▼   lEErPuNtEN  ▼

•	 In	2008	gingen	er	in	Nederland	ongeveer	1.559.000	  
patiënten met rugpijn naar de huisarts.

•	 Ongeveer	1	op	20	van	deze	patiënten	belandt	uiteindelijk	
bij een specialist, meestal de neuroloog. Een kleiner  
aantal komt (ook) bij de orthopeed of de neurochirurg. 

•	 In	de	tweede	lijn	krijgen	patiënten	vaak	een	behandeling	
zoals pijnstilling of discectomie.

•	 Wetenschappelijk	bewijs	uit	systematische	review	voor	de	
behandelingen die wij onderzochten is schaars aangezien 
de patiëntengroepen klein zijn en gerandomiseerd  
onderzoek soms ontbreekt.
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Rugpijn is voor veel patiënten een reden 
om naar de huisarts te gaan. In 2008 
waren er dat in Nederland ongeveer 
1.559.000 (bron: Transitieproject). 
Ongeveer de helft van hen meldde zich 
al eerder met rugklachten. Huisartsen 
verwezen deze groep vaker door 
(de dikte van de lijn in de afbeelding 
correspondeert met patiëntenaantallen). 
Uiteindelijk belandt ongeveer 1 op 20 
patiënten bij een specialist, meestal de 
neuroloog. Een kleiner aantal komt (ook) 

bij de orthopeed of de neurochirurg.  
Een patiënt kan zo meerdere DBC’s 
hebben, hetgeen het verschil tussen 
90.000 verwezen patiënten en 126.000 
DBC’s in de 2e lijn verklaart (bron: NZa). 
In de 2e lijn krijgen patiënten vaak een 
van de behandelingen in de tabel.  
Wij onderzochten of en hoe daar 
onderzoek naar is gedaan, en wat het 
effect is op de rugpijn. Bewijs is echter 
schaars door kleine patiëntengroepen  
en ontbrekend onderzoek.

Kijk voor meer info op de website:  
www.ntvg.nl/infographics/rugpijn

Opzet: Renske Theus
E-mail: rensketheus@gmail.com
Illustratie: Sjoerd Kulsdom

Behandeling Studies Aantal proefpersonen VAS (= pijnscore op schaal 0-100)

Pijnstilling vs. placebo 4 RCT’s 745 -8,93 punten bij gebruik van pijnstilling.

Totale discusprothese  
vs. conservatief beleid 1 RCT 172 Bij operatie na 1 jaar -14 punten, 

na 2 jaar -12 punten.

Discectomie
vs. conservatief beleid 1 RCT 125 Geen VAS gemeten.

Micro-discectomie Geen onderzoek beschikbaar dat met conservatieve behandeling vergelijkt.

Spondylodese
vs. conservatief beleid 1 RCT 262 Na 2 jaar -21 punten bij spondylodese operatie. 

Conservatieve groep na 2 jaar: -4,3 punten.

XLIF* Geen RCT’s beschikbaar.  *Extreme lateral interbody fusion
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Pijnstilling vs. placebo 4 RCT’s 745 -8,93 punten bij gebruik van pijnstilling.

Totale discusprothese  
vs. conservatief beleid 1 RCT 172 Bij operatie na 1 jaar -14 punten, 

na 2 jaar -12 punten.

Discectomie
vs. conservatief beleid 1 RCT 125 Geen VAS gemeten.

Micro-discectomie Geen onderzoek beschikbaar dat met conservatieve behandeling vergelijkt.

Spondylodese
vs. conservatief beleid 1 RCT 262 Na 2 jaar -21 punten bij spondylodese operatie. 

Conservatieve groep na 2 jaar: -4,3 punten.

XLIF* Geen RCT’s beschikbaar.  *Extreme lateral interbody fusion
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