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aandoeningen of progressieve neurologische klach-
ten 3. De kostprijs van een radiografie van de lum-
bale wervelkolom bedraagt 63,03 euro (waarvan
23,23 euro voor de consultatie). De kostprijs van een
conventioneel MRI is ruim driemaal zo hoog. In een
vervolgonderzoek deden dezelfde onderzoekers een
kostenanalyse. Hieruit bleek dat in de Verenigde

Staten de kostprijs van een ‘snel’ MRI-onderzoek
driemaal hoger is dan van een radiografie en ook
driemaal zo lang duurde 4. Vermits lage rugpijn zeer
frequent is, moeten wij ons realiseren dat elke veran-
dering in de diagnostische en therapeutische benade-
ring een impact zal hebben op de kosten voor de
gezondheidszorg.

BESLUIT
Uit deze studie blijkt dat bij een heterogene groep patiënten met lage rugpijn ‘snel’ MRI-onder-
zoek voor de patiënt geen voordeel biedt ten opzichte van radiografie. Over het nut van beeld-
vorming bij patiënten met lage rugpijn kan op basis van deze studie geen uitspraak worden
gedaan.
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Klinische vraag
Wat is de effectiviteit van dynamische spier- en
relaxatietraining bij chronische nekpijn?

Achtergrond
Nekpijn is een veelvoorkomende klacht, vooral bij
kantoorbedienden. Voor de behandeling van chroni-
sche nekpijn worden dynamische spier- en relaxatie-
trainingen voorgeschreven, maar over de werkzaam-
heid ervan bestaat weinig evidentie.

Bestudeerde populatie
Arbeidsgeneesheren rekruteerden 393 patiënten uit
een populatie vrouwelijke kantoorbedienden tussen
30 en 60 jaar oud met een episode van minstens
twaalf weken met aspecifieke nekpijn. De exclusie-
criteria waren kanker, majeur trauma, reumatische
ziekte, zenuwinklemming en uitgebreide revalidatie
de voorbije drie maanden. De gemiddelde leeftijd
van de deelnemende vrouwen was 45 jaar. Ze hadden
gemiddeld reeds 10,5 jaar nekpijn met een gemiddel-
de intensiteit van 4,7 op een visueel analoge schaal
(0-10).

Onderzoeksopzet
In een gerandomiseerde klinische studie werden de
deelneemsters verdeeld over drie groepen. In de SPT-
groep (n=135) werden dynamische spiertrainingen
(SPT) uitgevoerd met gewichten van 1 tot 3 kg; in de
RT-groep (n=128) voerde men relaxatietrainingen
(RT) uit en in de controlegroep (n=130) werden de
deelnemers verzocht hun dagelijkse fysieke activiteit
(ADL) ongewijzigd verder te zetten. Gedurende de
eerste twaalf weken werden beide interventiegroepen
begeleid door een kinesitherapeut in sessies van 30
minuten driemaal per week.

Uitkomstmeting
De primaire uitkomst was de intensiteit van nekpijn
door de deelneemsters weergegeven op een visueel
analoge schaal (0-10). Daarnaast evalueerde men de
subjectieve ongemakken van de nekpijn door een nek-
pijn-index (0-80) te bepalen op basis van een ‘acht
item’-vragenlijst. Tevens noteerde men het vermogen
tot werken, nekbeweeglijkheid, subjectief gevoel van
herstel, depressie en werkstress. De metingen werden
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afgenomen bij aanvang, na drie, zes en twaalf maan-
den. De analyse gebeurde volgens intention-to-treat.

Resultaten
Informatie was aanwezig over 91% van de deelneem-
sters na drie maanden, 89% na zes maanden en 87%
na twaalf maanden. Tijdens follow-up was er geen
verschil in uitval tussen de drie groepen. Gedurende
de eerste twaalf weken werden per patiënt gemiddeld
39% van de sessies in de SPT-groep en 42% in de
RT-groep gevolgd. Gedurende de twaalf maanden
follow-up werd per week gemiddeld 31 minuten in
de SPT-groep en 20 minuten in de RT-groep geoe-
fend. Bij start van de interventie verwachtte 91% in
de SPT-groep, 85% in de RT-groep en 18% in de
ADL-groep een herstel binnen drie maanden. Deze
verwachting daalde significant in iedere groep drie
maanden na randomisatie (tot 33% in de SPT-groep,
tot 31% in de RT-groep en tot 15% in de ADL-
groep). Na zes maanden gaf 53% van de SPT-groep,
23% van de RT-groep en 17% van de ADL-groep
aan (zo goed als) hersteld te zijn. Na twaalf maanden
daalde dit tot 26% in de SPT-groep, 23% in de RT-
groep en 12% in de ADL-groep.

Ten opzichte van de controlegroep kon, behalve een
kleine significante verbetering na drie en zes maan-
den in bewegingsvrijheid (nekrotatie en laterale bui-
ging), in de oefengroepen geen significante verbete-
ring worden vastgesteld voor intensiteit van nekpijn,
nekpijn-index, flexie en extensie van de nek, dynami-
sche spierkracht van de nek, het vermogen tot wer-
ken, werkverlet en depressie. Absenteïsme wegens
nekklachten bedroeg over twaalf maanden gemiddeld
3,7 dagen in de SPT-groep, 2,3 dagen in de RT-
groep en 2,0 dagen in de ADL-groep.

Conclusie van de auteurs
De auteurs besluiten dat noch dynamische spieroefe-
ningen, noch relaxatieoefeningen, in vergelijking met
voortzetten van dagelijkse fysieke activiteiten, leiden
tot een verbetering van chronische nekpijn.
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Effect van oefenen of voorschrijven van oefenen?

Kantoorwerk leidt tot nekklachten, vaak in combina-
tie met verminderd functioneren op het werk. Een
beperkt aantal ‘werknemers’ (10%) wordt ‘chronisch
patiënt’ 1, 5% houdt er ernstige beperkingen aan over 2.
De kostprijs voor therapie van deze nekklachten is
vaak slechts een fractie van de ‘kosten’ door vermin-
derd presteren tijdens de werktijd en door absenteïs-
me. Het loont dus om te onderzoeken hoe deze klach-
ten kunnen worden opgevangen en aangepakt om let-
selprogressie te voorkomen. Deze studie is goed opge-
vat (grote populatie, loopt over een lange periode,
goede randomisering, lage uitval, voldoende power,...).
Toch zijn er enkele bedenkingen te maken. Willen de
auteurs met hun onderzoeksvraag het effect nagaan
van het oefenen (spiertraining dan wel ontspanning) of
het effect van het voorschrijven van oefenen? Uit de titel
kan worden verondersteld dat het gaat om het effect
van oefenen zelf. Gezien echter de zeer beperkte
oefentijden (per week slechts 31 minuten voor SPT en
20 minuten voor RT) en de vele gemiste consulten
(gevolgde sessies in de SPT-groep 39%, in de RT-
groep 42%) lijkt dat eerder het effect werd gemeten
van het voorschrijven van oefenen. En aangezien de
oefentijden per week als niet relevant dienen te wor-
den beschouwd, mag hieruit dan ook weinig resultaat
verwacht worden.

Andere studies
Andere studies over dynamische spierversterking (wel
met andere oefeningen en geen over relaxatie) vonden
dezelfde resultaten 3-5. Clinical Evidence vermeldt dat
actieve kinesitherapie (en niet passieve kinesitherapie)

de pijn dempt en dat oefenen de pijn meer verlicht dan
stressmanagement 6. Voor het effect van medicatie
(pijnstillers, anti-inflammatoire middelen, antidepres-
siva, spierontspanners), patiënteneducatie, multidi-
sciplinaire aanpak, fysiotherapie in de enge zin met
inbegrip van acupunctuur, zachte halskragen en/of
speciale hoofdkussens werd onvoldoende evidentie
gevonden. Er is eveneens onvoldoende evidentie voor
een effect van (laten) uitvoeren van mobilisatie of
manipulatie vergeleken met andere methodes of met
niet behandelen.

Chronische klachten
Deze studie kan ook nog op een andere wijze worden
gelezen. Beschreven patiënten hebben tien jaar nek-
pijn. Dat is een gegeven op zich. Ze blijken allemaal
hoge verwachtingen te hebben. Uit het aantal gevolg-
de sessies en de tijd die aan oefenen werd besteed, kan
de vraag worden gesteld naar hun motivatie en attitu-
de (locus of control). Vinden zij dat zij niet zelf ver-
antwoordelijk zijn voor hun toestand en behande-
ling 7? De door de auteurs zelf aangehaalde studie
met proprioceptieoefeningen, relaxatie en hulp tot
gedragsverandering geeft hiermee dan ook vermoede-
lijk een richting aan toekomstige aanpak en verder
onderzoek. Het is belangrijk om hierbij in het oog te
houden dat zodra bepaalde patronen van denken, voe-
len en handelen zich binnen iemands persoonlijkheid
hebben vastgezet, deze eerst afgeleerd moeten worden
voor hij of zij iets anders kan leren; en iets afleren is
moeilijker dan iets voor de eerste keer aanleren. Moet
de patiënt eerst leren 'stoppen' vooraleer anders of
meer te doen 8?
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Klinische vraag
Hoe effectief zijn programma’s voor screening en
kort behandelen van overmatig alcoholgebruik in de
huisartspraktijk?

Achtergrond
Huisartsen worden aangemoedigd om hun patiënten
met gestandaardiseerde vragenlijsten te screenen
voor overmatig gebruik van alcohol. Een korte inter-
ventie (informatie, advies of feedback?) zou het alco-
holgebruik doen dalen 1,2. De effectiviteit van scree-
ning gekoppeld aan een korte interventie werd nog
niet systematisch onderzocht.

Methode
Geraadpleegde bronnen
Medline, Embase, PsycInfo, CENTRAL- en de
ETOH-databanken werden doorzocht. Tevens wer-
den de referentielijsten van eerder verschenen reviews
en andere studies over dit onderwerp geraadpleegd.
Europese experts werden geconsulteerd.

Geselecteerde studies
RCT’s kwamen in aanmerking waarin werd ge-
screend voor overmatig alcoholgebruik (geen alco-

holafhankelijkheid), gevolgd door een korte inter-
ventie (minder dan één uur) uitgevoerd in een huis-
artsensetting. De studies moesten ten minste één uit-
komstmaat bevatten die een klinisch relevante veran-
dering in drankgebruik kon aantonen.

Bestudeerde populatie
Volwassen patiënten uit de huisartspraktijk

Uitkomstmeting
De absolute risicoreductie (ARR) is het verschil in
proportie deelnemers die ten opzichte van de basis-
meting na twaalf maanden een drankgebruik rap-
porteren onder de wekelijkse limiet, berekend vol-
gens intention-to-treat.
Number needed to treat (NNT): een negatieve
waarde betekent hier een nadeel, een positieve waar-
de, een voordeel. NNT=20 wil bijvoorbeeld zeggen
dat per twintig patiënten die worden behandeld, één
extra patiënt voordeel heeft.
Het screeningseffect is een schatting van het aantal
patiënten dat een positief effect heeft van de inter-
ventie op 1 000 gescreende patiënten. Deze waarde
wordt berekend door het product te nemen van de
prevalentie van een behandelbare toestand (het aan-

BESLUIT
Uit deze studie blijkt dat spierversterkende oefeningen en relaxatietraining, vergeleken met
gewone dagelijkse activiteiten,niet leiden tot een verbetering van chronische atypische nekpijn.
Of verbetering van de compliantie tot betere resultaten leidt, moet nog worden onderzocht.
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