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Samenvatting



Achtergrond Lage rugpijn heeft epidemische vormen aangenomen en treft elk jaar een

groot aantal mensen. Het veroorzaakt niet alleen een aanzienlijk ongemak voor de patiënt

maar is ook een belangrijke oorzaak van werkverzuim en economisch verlies. Er is een

breed scala aan behandelingen waaronder fysiotherapie. Echter is het effect van de huidige

fysiotherapeutische behandeling beperkt. Een model dat steeds meer aandacht krijgt voor de

fysiotherapeutische behandeling van lage rugpijn is het gestratificeerde zorgmodel.

Doel Onderzoeken in hoeverre het geven van gestratificeerde fysiotherapie leidt tot

effectieve zorg ten opzichte van reguliere fysiotherapie bij patiënten met lage

rugpijn.

Vraagstelling In hoeverre leidt het geven van gestratificeerde fysiotherapie tot effectieve

zorg ten opzichte van reguliere fysiotherapie bij patiënten met lage rugpijn?

Methode Dit betreft een literatuuronderzoek waarbij gebruik is gemaakt van het PICO

systeem en CAT methode. Middels een PICO vraagstelling is er literatuuronderzoek gedaan

in de wetenschappelijke databases Pubmed en Cinahl. Vervolgens is de literatuur

beoordeeld op relevantie en kwaliteit welke beoordeeld zijn middels CASP-checklists.

Resultaten In een Engels onderzoek leidt een gestratificeerde zorgbenadering tot een

verbeterde efficiëntie. Het leidt tot een hogere gezondheidswinst voor patiënten met lage

rugpijn. Er is onder andere in Denemarken en Amerika geprobeerd hetzelfde zorgmodel toe

te passen, echter gaf dit geen verbeterde efficiëntie.

Conclusie Gestratificeerde fysiotherapeutische zorg kan leiden tot effectievere zorg ten

opzichte van reguliere fysiotherapie, echter zijn er ook patiënten die hier de minste baat bij

hebben. Het effect hangt af van de implementatie.
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1. Introductie
1.1 Probleemanalyse

Lage rugpijn is een internationaal probleem voor de eerstelijns zorg (Hill et al., 2011; Bier,

Sandee-Geurts, Ostelo, Koes & Verhagen, 2018). Het is een lichamelijke klacht die frequent

voorkomt, 60 tot 90 procent van de westerse bevolking maakt minstens een keer in het leven

een episode door van lage rugpijn (NHG, 2017). Lage rugpijn wordt ingedeeld in specifieke

lage rugpijn en aspecifieke lage rugpijn. In dit literatuuronderzoek verwijst de term lage

rugpijn naar ‘aspecifieke lage rugpijn’, tenzij anders aangegeven. Volgens de richtlijn van het

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie wordt aspecifieke lage rugpijn

gedefinieerd als “rugpijn waarvoor geen aanwijsbare specifieke oorzaak voor de klachten te

vinden is. Dit is het geval bij ongeveer 90% van alle patiënten met lage rugpijn” (KNGF,

2013). Het is een lichamelijke klacht die hoge kosten met zich meebrengt vanwege een hoge

ziektelast, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (KNGF, 2013; NHG, 2017).

Volgens de richtlijn van het KNGF (2013) ervaren patiënten met lage rugpijn voornamelijk

pijn in het gedeelte tussen de onderste ribben en bilplooien. Tevens ervaren zij beperkingen

in participatie en activiteiten (KNGF, 2013; NHG, 2017). Voor de behandeling van deze

klachten wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van eerstelijns fysiotherapie (van den Dool

& Schermer, 2019).

Binnen de eerstelijns fysiotherapie zijn spier-, pees, en fascie-aandoeningen van de

cervicale en lumbale wervelkolom de meest voorkomende klachten. Hieronder valt ook

aspecifieke lage rugpijn (van den Dool & Schermer, 2019). De behandeling is gericht op

patiëntenvoorlichting en oefentherapie (KNGF, 2013).



Een model dat steeds meer aandacht krijgt is het gestratificeerde zorgmodel. Volgens dit

model worden patiënten ingedeeld in subgroepen. Binnen deze subgroepen worden de

behandelingen afgestemd op basis van hoofdkenmerken zoals biomedische en

psychosociale risicofactoren voor een slechte prognose (Hill et al., 2011; Foster, Hill,

O'Sullivan & Hancock, 2013; Bier et al., 2018; Broek, Kloek, Pisters, & Veenhof, 2021).

Gestratificeerde zorg is erop gericht om de efficiëntie van de behandeling te verhogen door

de juiste behandeling op het juiste moment aan de juiste patiënt aan te kunnen bieden

(Foster et al., 2013). Dit model is in de afgelopen twee jaar in Nederland geïmplementeerd.

In de praktijk lijkt het moeilijk om met dit model te werken. Mogelijk weten veel

fysiotherapeuten niet wat het gestratificeerde zorgmodel inhoudt en welke waarde dit heeft

voor de patiënt. Met dit literatuuronderzoek wordt er volgens een Critically Appraised Topic

(Hogeschool Utrecht, z.d.), afgekort CAT, onderzocht in hoeverre gestratificeerde

fysiotherapie effectiever is ten opzichte van reguliere fysiotherapie.
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Lage rugpijn is de meest voorkomende oorzaak van langdurige pijn en verminderde

lichamelijke functie. Het heeft een grote impact op de kwaliteit van leven en op werk

gerelateerde kosten. Hierdoor is er sterk de behoefte aan effectieve en kosteneffectieve

behandelopties voor lage rugpijn (Broek et al., 2021).

Het doel van dit onderzoek is om te kijken in hoeverre het geven van gestratificeerde

fysiotherapie leidt tot effectievere zorg ten opzichte van reguliere fysiotherapie bij patiënten

met lage rugpijn. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

In hoeverre leidt het geven van gestratificeerde fysiotherapie tot effectievere zorg ten

opzichte van reguliere fysiotherapie bij patiënten met lage rugpijn?

Voor het structureren van de vraag is gebruik gemaakt van het PICO-systeem (Offeringa,

Assendelft & Scholten, 2008). PICO staat voor Patiënt, Intervention, Comparison en

Outcome. De PICO die hierbij van toepassing is:

P Patiënten met lage rugpijn

I Gestratificeerde fysiotherapeutische zorg

C Reguliere fysiotherapeutische zorg

O Effectieve zorg

Om de hoofdvraag stap voor stap te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van

deelvragen:

1. Wat is het verschil tussen reguliere fysiotherapie en gestratificeerde fysiotherapie?



2. Hoe ziet de huidige fysiotherapeutische behandeling er uit en is deze effectief?

1.3 Leeswijzer

Voor het beantwoorden van de deelvragen wordt in hoofdstuk 2 de verschillen tussen

reguliere zorg en gestratificeerde zorg uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt er een methodische

verantwoording gegeven met daarin informatie over de data verzameling en data-analyse.

Daarna wordt in hoofdstuk 4 de resultaten gepresenteerd. Tot slot de discussie en conclusie.
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2. Theoretisch kader
In de eerste paragraaf wordt het verschil tussen de reguliere fysiotherapie en gestratificeerde

fysiotherapie toegelicht. In de daaropvolgende paragraaf wordt het effect van de reguliere

fysiotherapeutische behandeling uiteengezet.

2.1 Het verschil tussen reguliere fysiotherapie en gestratificeerde fysiotherapie

De reguliere fysiotherapeutische behandeling voor lage rugpijn wordt omschreven in de

KNGF-richtlijn lage rugpijn (KNGF, 2013). De behandeling is gericht op patiëntenvoorlichting

en oefentherapie en verdeelt patiënten in twee subgroepen:

1. Patiënten met een normaal beloop, waarbij er sprake is van vermindering van pijn en

functiebeperking vóór het eerste consult;

2. Patiënten met een afwijkend beloop zonder dominante aanwezigheid van

psychosociale herstelbelemmerende factoren en patiënten met een afwijkend beloop

met dominante aanwezigheid van psychosociale herstelbelemmerende factoren.

De richtlijn (KNGF, 2013) adviseert om patiënten in te delen in een profiel op basis van de

bevindingen uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Bij de indeling vraagt de

fysiotherapeut een aantal herstelbelemmerende factoren uit, zoals duur van de rugpijn,

algehele gezondheid, pijn gerelateerde angsten en depressieve klachten. Deze zijn terug te

lezen in onderstaand tabel.



Tabel 1. Prognostische factoren voor afwijkend beloop en vertraagd herstel (KNGF, 2013).

Volgens Foster et al. (2013) worden patiënten bij gestratificeerde zorg ingedeeld in

subgroepen op basis van hun belangrijkste kenmerken. Deze kenmerken zijn prognostische

factoren, de waarschijnlijke respons op de behandeling en onderliggende mechanismen. Er
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zijn drie gestratificeerde zorgmodellen die met elkaar overlappen. De zorgmodellen worden

hieronder verder toegelicht en zijn ook terug te vinden in figuur 1.

Stratificatie op basis van risico

Een benadering van stratificatie is gebaseerd op een prognostisch model, de STarT Back

(Foster et al., 2013). De STarT Back-screening tool, staat voor ‘Subgroup Targeted

Treatment’ (hierna te noemen SBST) en is een tool dat ontwikkeld is in Engeland om

eerstelijns zorg patiënten met lage rugpijn toe te wijzen in drie prognostische subgroepen

(Bier et al., 2018):

1. patiënten met een laag risico op een aanhoudende beperking

2. patiënten met een gemiddeld risico op een aanhoudende beperking

3. patiënten met een hoog risico op een aanhoudende beperking

Patiënten in de subgroepen ontvangen de aanbevolen evidence based behandeling die

gebaseerd is op de uitkomst van de SBST. Volgens Bier et al. (2018) komt de huidige

Nederlandse eerstelijnszorg niet overeen met de aanbevolen gestratificeerde

zorgbenadering op basis van de SBST. Binnen deze CAT gaat het om de stratificatie op

basis van risico.

Stratificatie op basis van mechanismen



Bij deze benadering wordt een cognitieve functionele therapie toegepast. De therapie omvat

een bio psychosociale klinische beoordeling gecombineerd met een psychosociale

screening. Indien nodig de beoordeling van radiologisch en medisch onderzoek om op basis

daarvan te stratificeren (Foster et al. 2013).

Stratificatie op basis van de reactie op de behandeling

Een andere benadering van gestratificeerde zorg is om de behandeling af te stemmen op

basis van de waarschijnlijke reactie op die behandeling (Foster et al. 2013).
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Figuur 1. Aanpak
gestratificeerde zorg (Foster, et al 2013)

2.2 Hoe ziet de huidige fysiotherapeutische behandeling er uit en is deze effectief?

In de richtlijn voor lage rugpijn (KNGF, 2013) wordt de reguliere fysiotherapeutische

behandeling beschreven. Bij patiënten met een normaal beloop is het advies om actief te

blijven effectiever dan het advies om (bed)rust te houden voor het verminderen van pijn,

ervaren beperkingen en ziekteverzuim op de korte termijn (Dahm, Brurberg, Jamtvedt &

Hagen, 2010). Oefentherapie is niet effectiever dan andere interventies en de effecten van



het toepassen van manuele therapie zijn wisselend (KNGF, 2013).

Bij patiënten met een vertraagd herstel en zonder dominante aanwezigheid van

psychosociale herstel belemmerende factoren is oefentherapie effectiever dan andere

vormen van therapie. Het heeft een positief effect op pijn en ervaren beperkingen en zou

werkverzuim terugdringen. Volgens de richtlijn (KNGF, 2013) is er op basis van de

beschikbare evidentie geen advies te  geven over een specifieke vorm van oefentherapie.

Bij patiënten met een vertraagd herstel en aanwezigheid van psychosociale herstel

belemmerende factoren is het advies om een tijdcontigente behandeling voor te schrijven,
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zoals Graded activity. Binnen deze behandeling is het van belang om gedrags-georiënteerde

principes juist toe te passen, dit vereist expertise en ervaring van de fysiotherapeut (KNGF,

2013).

Daarnaast zijn er onderzoekers die aangeven dat de reguliere fysiotherapeutische

behandeling geen weerspiegeling is van de huidige beschikbare evidence. Vaak wordt de

traditionele biomedische benadering toegepast, waarvan de effectiviteit beperkt is

(Karstens, Denis & Berquin, 2020).

Volgens Sowden, Hill, Morso, Louw en Foster (2018) zijn er onderzoeken geweest naar de

effectiviteit van verschillende behandelmethodes van lage rugpijn. Deze Randomized

Controlled Trials en systematic reviews concluderen dat er geen of een zeer klein verschil is

in het gemiddelde effect van oefentherapie, manuele therapie en andere fysiotherapeutische

behandelingen. Een theorie is dat niet alle patiënten hetzelfde zijn waardoor een indeling in

subgroepen met een daarop aangepaste behandeling van belang is (Snowden et al., 2018).

3. Methode
In dit hoofdstuk wordt de methode beschreven en de wijze waarop de data is verzameld en

geanalyseerd.

Voor de uitwerking zijn de stappen van een CAT gebruikt. Met deze methode is het mogelijk

om op een systematische en onderbouwde wijze de effectiviteit van een interventie te

bepalen voor een specifieke patiëntencategorie (Hogeschool Utrecht, z.d.).

3.1 Data verzameling

Er is gebruik gemaakt van een systematische en sensitieve zoekopdracht op basis van de

geformuleerde PICO in hoofdstuk 1. Er is middels deze PICO gezocht in de databanken van

Pubmed en Cinahl. De onderdelen van de zoekstrategie zijn opgenomen in onderstaande



tabel. Voor dit onderzoek is er gezocht naar RCT’s, systematic reviews/meta-analyses en

(gecontroleerde) cohortstudies aangezien de vraag gaat over het domein therapie (van

Etten-Jamaludin & Deurenberg, 2012). Overige inclusiecriteria waren de leeftijd van 18 jaar

of ouder en artikelen vanaf het jaar 2005. De zoekstrategie is terug te vinden in bijlage 1.

Door middel van een prisma flowchart wordt de uiteindelijke selectie in relevante publicaties

transparant gemaakt (zie bijlage 2). Er zijn vier relevante artikelen gekozen vanuit de

vijfenvijftig potentiële publicaties. Drie van deze studies zijn RCT’s, en één systematische

review.
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PICO MESH Vrije zoektermen Nederlandse zoektermen

P=
Low backpain patiënts

• Back
Pains

• Pain,
Back

• Pains,
Back

O
R

• Back Pains
• Pain, Back
• Pains, Back

Patiënten met lage rugpijn

AND

I=
Stratified care

Geen Mesh
termen
beschikbaar

O
R

- Gestratificeerde zorg

AND

C=
regular physical
therapy

Geen Mesh
termen
beschikbaar

O
R

Therapy Reguliere fysiotherapie

AND

O=
De uitkomst van een
interventie is het effect.
Deze is leeg gelaten
en gekozen
publicatietype is RCT.

- O
R

- -

Tabel 2. PICO zoekopdracht

3.2 Beoordeling artikelen

Bij de gekozen artikelen is gekeken naar de level of Evidence, hiervoor is gebruik gemaakt

van de indeling van het Oxford Centre for Evidence-based Medicine (University of Oxford,

2009). Voor de beoordeling van de kwaliteit is gebruik gemaakt van de checklists van de



Critical Appraisel Skills Programme voor RCT’s en systematic reviews (CASP Checklists,

2020). De onderzoeksdesigns van de gekozen artikelen sloten hierbij aan. Middels

onderstaand tabel is er een indeling gemaakt van de uitkomsten van de CASP checklists. De

uitkomsten van deze checklists zijn te lezen in bijlage 3.

Classificatie RCT Classificatie Systematic Review

0 - 5 x ja Slechte kwaliteit 0 – 3 x ja Slechte kwaliteit

5 – 7 x ja Gemiddelde kwaliteit 3 – 5 x ja Gemiddelde kwaliteit

Evidence Based Practice – Angeline Verbrugge 10

7 – 12 x ja Goede kwaliteit 5 – 10 x ja Goede kwaliteit

Tabel 2. Indeling beoordeling kwaliteit artikelen

4. Resultaten
De resultaten worden in dit hoofdstuk beschreven.

4.1 Patiënten met lage rugpijn

Binnen deze studies waren de patiëntenkenmerken gelijk aan elkaar, patiënten vanaf 18 tot

65 jaar met lage rugpijn werden geïncludeerd. Patiënten met mogelijk specifieke lage

rugklachten werden geëxcludeerd.

4.2 Effect gestratificeerde fysiotherapeutische zorg

Volgens Hill et al. (2011) leidt een gestratificeerde benadering waarbij een prognostische

screening en behandelingsgerichtheid gecombineerd wordt, tot een verbeterde efficiëntie.

Het leidt tot een hogere gezondheidswinst voor patiënten met lage rugpijn. In het onderzoek

had de interventiegroep na vier maanden een significante (P <0.0001) afname van

beperkingen, dit gemeten met de Roland and Morris Disability Questionnaire (hierna te

noemen RMDQ). Na twaalf maanden had de interventiegroep nog steeds dezelfde

significante afname van beperkingen. Hill et al. (2011) vond ook verbeteringen op de

secundaire uitkomstmaten. Dit waren onder andere fysiek en emotioneel functioneren,

pijnintensiteit, kwaliteit van leven, het aantal vrije dagen dat opgenomen moest worden

omdat de patiënt niet kon werken en hogere tevredenheid over de behandeling.

De studie van Hill et al. (2011) is volgens de CASP score van goede kwaliteit, echter was er

wel sprake van een grotere loss to follow-up, 24%. Een onvolledige follow-up vertekent de



resultaten wanneer de uitvalpercentages in de onderzoeksgroepen verschillen of wanneer de

die patiënten afhaken anders zijn dan degenen die niet afhaken (Dettori, 2011). De redenen

van uitval komen in de interventie en controlegroep overeen. De absolute aantallen

verschillen echter wel van elkaar. De loss to follow-up is zeer belangrijk omdat verlies voor

follow-up de validiteit van het onderzoek in gevaar kan brengen (Dettori, 2011). Volgens Hill

et al. (2011) werd het aantal patiënten tijdens de rekrutering door de controlecommissie

bijgesteld van 800 naar 850 deelnemers om zo een groter verlies bij de follow-up van twaalf

maanden te kunnen compenseren.

Binnen dit onderzoek waren er vier van de zes therapeuten die patiënten uit de

interventiegroep behandelden en hadden meer dan vijf jaar ervaring in de behandeling van

patiënten met lage rugpijn. Hoe patiënten binnen het gestratificeerde zorgmodel behandeld

moesten worden kregen de fysiotherapeuten uitgelegd in een training (Hill et al., 2011).

Evidence Based Practice – Angeline Verbrugge 11

In een review van deze RCT hebben ze tevens een verdere analyse gedaan waarbij er werd

onderzocht welke patiënt het minste baat zou hebben bij gestratificeerde zorg. Dit bleken

patiënten te zijn met een lage sociale economische status, laag opleidingsniveau en het

aantal pijn medicatie dat wordt genomen (Whitehurst et al., 2012).

Cherkin et al. heeft in 2018 onderzoek gedaan naar het effect van dit model en de

toepasbaarheid in Amerika. Zij vonden op de primaire uitkomstmaat, de RMDQ, geen

significant verschil. Tevens ook niet op secundaire uitkomstmaten zoals depressie, angst,

angst om te bewegen en het aantal vrije dagen dat opgenomen moest worden omdat de

patiënt niet kon werken. Fysiotherapeuten hadden door het gebruik van de SBST meer

kennis over de prognose van een patiënt, echter pasten zij de behandeling en het aantal

behandelingen daar niet op aan. Binnen dit onderzoek werd maar bij 47% van de patiënten

een SBST afgenomen. Cherkin et al. (2018) geeft aan dat het gestratificeerde zorgmodel uit

Engeland, in Amerika geen effectieve zorg opleverde. Ondanks een hoge betrokkenheid van

de therapeuten binnen het onderzoek, zou een mogelijke verklaring voor deze uitkomsten

het gedrag van de therapeut zijn. Tijdens het onderzoek hebben de onderzoekers de

fysiotherapeuten geen aanmoediging en feedback gegeven om zich aan de bijpassende

behandelingen van de subgroepen te houden.

Het onderzoek kende ook een andere rekrutering van patiënten. Ondanks dat de kenmerken

van de patiënten overeen kwamen, hadden de patiënten in het Amerikaanse onderzoek een

hogere beginwaarde op de RMDQ (Cherkin et al., 2018).

Het artikel scoorde middels de CASP een gemiddelde kwaliteit. Dit kwam mede omdat het

niet duidelijk is hoeveel losses to follow-up er waren en hoeveel patiënten er met welke

reden geëxcludeerd zijn. Tevens waren de deelnemers niet ‘blind’ voor de interventie die zij



kregen en was het niet duidelijk of de onderzoekers geblindeerd waren.  Volgens de

onderzoekers voelde de behandeling minder vertrouwd en toegankelijk voor de

therapeuten waardoor dit een hogere werkbelasting gaf. Zelfs al had de interventie

verbeterde resultaten gegeven, dan was het niet mogelijk geweest om deze in de meeste

Amerikaanse zorg instellingen te implementeren. De hoge niveaus van burn-out bij

fysiotherapeuten en de aanhoudende onrust in de gezondheidszorg maken complexe

veranderingen in de praktijk moeilijk te implementeren (Cherkin et al., 2018).

In het onderzoek van Riis et al. (2016) is er voornamelijk onderzoek gedaan naar de

frequentie van verwijzing voor tweedelijns zorg en secundair naar het effect van

gestratificeerde zorg in Denenmarken. In het onderzoek onderzochten zij de mate van

aanwezige pijn, pijn intensiteit, tevredenheid met de behandeling en uitkomst, verzuim en
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beperkingen. Er was een follow-up met vier weken, twaalf weken en tweeënvijftig weken.

Rijs et al. (2016) vond alleen een significant (P <0.004) verschil in tevredenheid over de

uitkomst van de behandeling na tweeënvijftig weken. Hierbij moet wel vermeld worden dat

niet alle deelnemende praktijken data hebben aangeleverd over de secundaire uitkomsten.

Tevens werden de therapeuten binnen dit onderzoek niet opgeleid voor het toe kunnen

passen van gestratificeerde zorg.

Het onderzoek van Riis et al. (2016) had ook te maken met een probleem bij de rekrutering

van patiënten waardoor de steekproef kleiner was dan van tevoren verwacht. Het artikel

scoort middels de CASP checklist 11 punten, goede kwaliteit. In dit onderzoek  waren de

behandelaars niet geblindeerd, hierdoor kan de uitkomst beïnvloed zijn (Offeringa,

Assendelft en Scholten, 2008).

Volgens Meyer, Denis en Berquin (2017) is een gestratificeerde benadering van lage rugpijn

effectief voor het verminderen van langdurige arbeidsongeschiktheid bij gemiddelde en

hoog risicopatiënten en om overbehandeling van laag risicopatiënten te voorkomen. Het

artikel is volgens de CASP van gemiddelde kwaliteit. Bij de interpretatie van deze

systematische review is het van belang om kritisch te kijken naar de methodologische

kwaliteit. Het is belangrijk om te vermelden dat er een hoog risico is op vertekening,

voornamelijk als gevolg van een gebrek aan blindering binnen de onderzoeken. De

uitkomsten zijn hierdoor mogelijk geen goede afspiegeling van de werkelijkheid.

5. Discussie
Binnen het Engelse onderzoek is aangetoond dat het gestratificeerde zorgmodel leidt tot een

verbeterde efficiëntie van de eerstelijns zorg en tot een hogere gezondheidswinst voor

patiënten met lage rugpijn (Hill et al., 2011). Denemarken en Amerika hebben onderzoek



gedaan naar de implementatie van dit model en konden niet concluderen dat het leidt tot

verbeterde uitkomsten. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het moeizaam is om

een complexe interventie die effectief is bevonden in één setting te implementeren binnen

een andere setting. Ondanks systeemondersteuning en het aanpassen van de interventie

aan de lokale behoeften en omstandigheden.

Het verschil in uitkomst kan ook te maken hebben met de onderzochte populatie. Ondanks

dat de patiëntenpopulatie in de onderzoeken vergelijkbaar waren in leeftijd, geslacht, werk

en ernst van de pijn is de populatie wel verschillend van herkomst.

Het gestratificeerde zorgmodel is ook geïmplementeerd in Nederland. Volgens Bier et

al. (2018) komt de huidige Nederlandse eerstelijnszorg niet overeen met de aanbevolen
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gestratificeerde zorgbenadering op basis van de SBST. Dit is ook mijn ervaring in de praktijk,

patiënten binnen de subgroepen krijgen op dit moment geen aanbevolen evidence based

behandeling die gebaseerd is op de uitkomst van de SBST.

Gestratificeerde zorg is een “nieuwe” interventie die de rol van de fysiotherapeut beïnvloedt.

Past deze nieuwe rol? Beschouwt de fysiotherapeut het gebruik van de SBST en de

bijbehorende behandeling als congruent met hun huidige rol? Welke gedragsverandering is

er binnen de beroepsgroep nodig om gestratificeerde zorg toe te kunnen passen? In mijn

ervaring hebben fysiotherapeuten te weinig kennis aangeboden gekregen om

gestratificeerde zorg op de juiste wijze toe te kunnen passen.

Het is een aanbeveling om fysiotherapeuten de juiste kennis en scholing aan te bieden voor

het kunnen gebruiken van de SBST en het model van gestratificeerde zorg. Bovenstaande

vragen kunnen hierin verwerkt worden. Tevens dient er een scholing te zijn voor

fysiotherapeuten die patiënten met een hoog risico behandelen zodat zij in staat zijn om een

psychologische-fysiotherapeutische interventie toe te passen.

Als fysiotherapeut wil je je patiënten de best mogelijke zorg geven, echter hebben niet alle

lage rugpijn patiënten baat bij de gestratificeerde zorgaanpak. Patiënten die het minste baat

hebben bij gestratificeerde zorg zijn patiënten met een lage sociale economische status en

laag opleidingsniveau. Daarnaast is het afhankelijk van de hoeveelheid pijn medicatie die

wordt genomen (Whitehurst et al., 2012). Op dit moment zijn er geen geschikte

meetinstrumenten om dit te kunnen uitvragen.

Daarnaast is het interessant om de perspectieven van de Nederlandse patiënten op de



implementatie van gestratificeerde zorg te onderzoeken. Mijn ervaring is dat de opvattingen

van patiënten over de behandeling beïnvloed zijn door het biomedische model. Is de patiënt

in staat om de aanpak van het gestratificeerde zorgmodel te begrijpen?

6. Conclusie
Gestratificeerde fysiotherapeutische zorg kan leiden tot effectievere zorg ten opzichte van

reguliere fysiotherapie, echter niet bij patiënten met een lage sociale economische status,

laag opleidingsniveau en meerdere medicaties gebruiken voor pijn (Whitehurst et al., 2012).

Daarnaast hangt het succes van gestratificeerde zorg in de praktijk ook af van de kennis van

fysiotherapeuten. Fysiotherapeuten moeten over kennis beschikken om de SBST en de

bijbehorende behandelingen toe te kunnen passen.
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