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• Tevredener als interventie en communicatie aansluit bij verwachtingen 

• Patiënten positiever als interventie strookt met opvattingen over pijn 

• Goede uitleg over uitvoering en effect manipulatie belangrijk 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Patiënten met lage-rugpijn denken 
verschillend over manuele technieken die 
beogen hun pijn te verhelpen. Met name 
over manipulaties lopen hun ideeën uiteen. 
De verwachtingen en ervaringen van 
patiënten worden beïnvloed door hun 
opvattingen over lage-rugpijn en hoe de 
therapeut de betreffende techniek uitlegt 
en uitvoert. Dat concluderen Britse 
wetenschappers die tien patiënten 
interviewden nadat een manueel therapeut 
eenmalig een mobiliserende of 
manipulerende techniek toepaste. 
 
Tevredenheid 
Manueel therapeuten doen er goed aan de 
verwachtingen van patiënten te bespreken 
voordat zij overgaan tot manipulatie of 
mobilisatie. Patiënten hebben daar namelijk 
verschillende ideeën over, die wellicht niet 
overeenkomen met wat de therapeut 
verwacht. Patiënten zijn tevredener als de 
interventie en de communicatie daarover 
aansluit bij hun verwachtingen. 

 
Pijnopvattingen 
Hoe patiënten denken over lage-rugpijn 
voedt hun verwachtingen over manuele 
behandeltechnieken. Voor veel patiënten 
heeft rugpijn een biomechanische basis: er 
zit iets scheef of vast en dat veroorzaakt 

pijn. Met manuele technieken kun je dat 
losmaken of rechtzetten, waardoor de pijn 
verdwijnt en je weer makkelijker beweegt. 
Soms dragen zorgverleners zelf bij aan die 
opvattingen: zo vertelde één patiënt dat een 
fysiotherapeut hem oefeningen liet doen 
'om de boel een beetje los te maken'. 
 
Verwachtingen 
Patiënten hebben verschillende ideeën over 
manuele technieken. Patiënten zijn 
positiever als de toegepaste techniek en de 
uitleg van de therapeut strookt met hun 
denkbeelden over pijn. Ook stijgen hun 
verwachtingen als zij zelf of mensen in hun 
omgeving daar al eerder goede ervaringen 
mee hadden. Daarnaast denken ze 
positiever over bepaalde technieken als ze 
direct na behandeling een gunstige 
verandering constateren.  
 
Manipulatie versus mobilisatie 
Een manueel therapeut paste bij alle 
patiënten één keer een mobiliserende (non-
thrust) en één keer een manipulerende 
(thrust) techniek toe. En hoewel de meeste 
patiënten menen dat manuele technieken 
de rug 'losser' maken was niet iedereen 
onverdeeld positief over de manipulatie. 
Voor sommigen was het klikkende geluid 
een gunstig teken dat er iets rechtgezet of 
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gecorrigeerd was; anderen vonden de snelle 
beweging onprettig en bedreigend. Zeker 
bij deze techniek is een goede uitleg over 
de uitvoering en het verwachte effect 
belangrijk, aldus de auteurs. 
 
Deelnemers 
De onderzoekers interviewden vijf mannen 
en vijf vrouwen met lage-rugpijn nadat zij 
één keer een mobiliserende (non-thrust) en 

één keer een manipulerende (thrust) 
techniek ondergingen. De manipulatie 
bestond uit een eenmalige rotatie thrust 
van de lage rug; de mobilisatie omvatte drie 
sets van twintig seconden oscillerende 
rotaties. De gemiddeld 29-jarige 
deelnemers hadden milde tot matige lage-
rugpijn, beperkingen en pijnvermijdings-
gedrag.  
 

Expert-opinie en vertaalslag naar de praktijk 
 
Pijnmanagement is verwachtingsmanagement! 
 

Dit artikel beschrijft de resultaten van een boeiende narratieve studie-opzet. Alhoewel de 
patiëntenpopulatie klein is, geven de resultaten een zeer herkenbaar beeld van de alledaagse 
praktijk. 
 

De uitkomst van een therapeutische interventie op pijn of een andere lichamelijke perceptie 
(ervaren mobiliteit: 'het gevoel dat het soepeler is') is grotendeels bepaald door de vooraf-
verwachting over de interventie. Deze verwachting wordt gestuurd door concepten over de 
veronderstelde werkzaamheid van een interventie. Concepten zijn mentale constructen. Het 
zijn geïnternaliseerde beelden en gedachten over het eigen (mankerende) lichaam, over pijn, 
over de therapeut en over de therapeutische interventie. Eerdere positieve ervaringen vormen 
een sterkere bekrachtiger van dergelijke concepten. Concepten blijven vaak impliciet en 
kunnen soms moeilijk worden verwoord. Als voorbeeld: 
 

'Mijn rug zit vast en daardoor heb ik rugpijn - Iets wat vast zit, daar kan ik zelf weinig (niets) 
aan doen - Als het vast zit dan moet het worden losgemaakt - De fysiotherapeut kan dat door 
een beweging in mijn rug te maken – Als dat lukt dan zal de rugpijn waarschijnlijk afnemen – 
Dat was vorige keer namelijk ook het geval – Ik heb het gevoel dat ik in goede handen ben bij 
deze fysiotherapeut'. 
 

De biologische kracht van het endogene pijnmodulerende systeem wordt dus sterk bepaald 
door verwachtingen, die opgeslagen zijn in deze concepten. Of de therapeutische interventie 
zal resulteren in een pijnstillend effect wordt niet primair bepaald door de biomechanische 
constructie van de interventie zelf maar veel meer door de perceptuele waarde die de patiënt 
aan de interventie (en de context waarbinnen dit plaatsvindt) toeschrijft. De werkzaamheid 
van de therapeutische interventie (in deze studie spinale manipulaties en mobilisaties) is dus 
gerepresenteerd in de waarden, de opvattingen en de voorkeuren van de patiënt. Houd dus 
rekening met deze 'patient values' bij de keuze tot de therapeutische interventie en de 
bijbehorende parameters.  
 

Een belangrijke opmerking die nog moet worden geplaatst bij het geïllustreerde concept is 
dat herhalende bekrachtiging op termijn mogelijk resulteert in potentiële ongewenste 
effecten die ten nadele komen aan zelfeffectiviteit. 
 

'Als ik rugpijn heb dan moet mijn rug worden losgemaakt – Het is steeds weer L4-L5 die 
blokkeert – Ik kan daar zelf niets meer aan doen - Ik vertrouw hierbij alleen mijn eigen 
fysiotherapeut – Iets anders dan een manipulatie helpt namelijk niet – Als ik het knapje voel en 
hoor dan zit het weer goed in mijn rug – Om rugpijn te voorkomen is het beter dat ik 
maandelijks bij mijn fysiotherapeut langs ga'. 
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