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• Gedragsmatige behandeling op maat vanuit biopsychosociaal perspectief  

• Drie componenten voor behandeling 

• Bepaalde specifieke vaardigheden nodig 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

De patiënt helpen om zijn pijn te begrijpen, 
hem op gecontroleerde wijze provocerende 
activiteiten laten oefenen en begeleiden 
naar een gezonde leefstijl zijn de drie 
componenten van cognitieve functionele 
therapie die een therapeut kan toepassen 
om patiënten met invaliderende lage-
rugpijn te behandelen. Om zicht te krijgen 
op de verschillende factoren die bijdragen 
aan de lage-rugpijn bekijkt de cognitieve 
functionele therapie de patiënt vanuit een 
biopsychosociaal perspectief. 
 
Cognitieve functionele therapie 
De auteurs beschrijven de cognitieve 
functionele therapie als een flexibele 
gedragsmatige aanpak om patiënten met 
invaliderende lage-rugpijn een maatwerk 
behandeling te geven, rekening houdend 
met biologische, psychologische en 
sociale factoren. De therapie combineert 
gedragspsychologische en neuro-
wetenschappelijke principes binnen de 
dagelijkse praktijk.  
 
Multidimensionaal raamwerk 
De cognitieve functionele therapie baseert 
zich op een multidimensionaal raamwerk 
voor klinisch redeneren om de beïnvloed-
bare en niet-beïnvloedbare factoren die 
bijdragen aan de invaliderende lage-rugpijn 

te herkennen. De therapeut probeert in de 
anamnese en het onderzoek zicht te krijgen 
op het ontstaan van de pijn en pijn-
provocerende aspecten, hoe de patiënt 
denkt over de pijn en de emotionele en 
gedragsmatige reacties daarop, welke 
factoren een gezonde leefstijl in de weg 
staan (slaap, fysieke activiteit, overgewicht, 
roken) en wat de patiënt wil bereiken.  
 
Behandeling 
Bij de cognitieve functionele behandeling 
richt de therapeut zich op drie compo-
nenten die de patiënt meer grip op zijn pijn 
geven en in staat stellen om beter met zijn 
rugpijn om te gaan. Door adequate 
voorlichting helpt de therapeut de patiënt 
om zijn pijn te begrijpen en onjuiste 
opvattingen (beliefs) over zijn pijn bij te 
stellen. Tevens laat de therapeut de patiënt 
geleidelijk provocerende activiteiten 
uitvoeren, waarbij hij visuele en tactiele 
feedback geeft om de patiënt te laten 
ervaren hoe hij kan bewegen met minder 
pijn; deze ervaringen dragen bij aan het 
ontkrachten van de angsten en beliefs van 
de patiënt dat bewegen schadelijk is en 
vermeden moet worden. De derde 
component richt zich op het aannemen van 
een gezonde leefstijl, waarbij de therapeut 
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aandacht besteedt aan voldoende 
beweging en een gezond slaappatroon.  
 
Benodigde vaardigheden 
Om de cognitieve functionele therapie 
goed te kunnen toepassen dient de 
therapeut over bepaalde specifieke 
vaardigheden te beschikken: naast kennis 
van gedragspsychologische en 
neurowetenschappelijke principes zijn 
goede communicatieve vaardigheden en 
observationele kwaliteiten van belang. Ook 
dient de therapeut in staat te zijn tot 
klinisch redeneren en het middels adequate 
feedback begeleiden van patiënten om 

bewegingspatronen te herleren. De 
therapeut moet voldoende zelfvertrouwen 
uitstralen om de patiënt te overtuigen zijn 
oude gewoontes te laten varen en de 
gevreesde bewegingen en activiteiten weer 
langzaam op te pakken.  
 
Voorbeelden 
Dit referaat presenteert de principes van 
cognitieve functionele therapie: in het vrij 
toegankelijke artikel illustreren de auteurs 
in drie uitgebreide casussen hoe de 
therapie in de praktijk kan worden 
toegepast.  

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Dit artikel geeft in één oogopslag de huidige tussenstand weer van de biopsychosociale 
revolutie in de benadering van patiënten met aanhoudende/langdurige aspecifieke 
lagerugpijn. Het artikel is 'a must read' voor iedere therapeut die deze patiëntengroep 
regelmatig ontmoet. De kracht van het artikel is de beschrijving van een interventie-
methodiek die geschikt lijkt voor de aanpak van deze patiëntengroep. Alhoewel het 
'framework' van de cognitieve functionele therapie nog steeds berust op dezelfde, reeds 
eerder beschreven, fundamentele componenten is de naamgeving van de afzonderlijke 
componenten door de auteurs bijgesteld. Dit ten gunste.  
 
De drie componenten van de methodiek zijn uitgewerkt aan de hand van een drietal 
casussen. Dit werkt verhelderend. 
1. Making sense of pain 
2. Exposure with control 
3. Lifestyle change  
 
Een kritische noot moet toch worden geplaatst bij de naamgeving van de methodiek: 
cognitieve functionele therapie? Het pretendeert een eigen therapie te zijn, wat het in 
essentie niet is. Het is een integratieve gedragsmatige benaderingswijze waar cognitie en 
bewegen in een interventie-methodiek bijeengebracht zijn. Het is dus eigenlijk opmerkelijk 
dat deze benaderingswijze niet als vanzelfsprekend tot de eigenheid van fysio- en 
oefentherapie wordt gerekend.  
Van deze methodische interventie gaat pas een therapeutische waarde uit op het moment 
dat deze voorzien wordt van een inhoud die afgestemd is op de behoefte van de patiënt. Het 
dient in samenspraak met de patiënt geïndividualiseerd te worden: 'individualised patient 
centred care'. Er wordt een eerste onderscheid gemaakt tussen twee patiëntprofielen op 
grond van complexiteit. Zie hiervoor figuur 2 in het artikel.  
 
De therapeutische waarde is dus niet toe te schrijven aan de losse componenten van de 
methodiek, maar aan de integrale waarde die het in de therapeut-patiënt context tot stand 
brengt. Het zal dan ook voor de therapeut steeds een ware uitdaging blijven om deze 
individuele therapeutische context op waarde te schatten en zo gunstig mogelijk te creëren. 
Fysio- en oefentherapie is dus meer dan methodisch interveniëren, een brede cognitief-
affectieve afstemming is voorwaarde. 
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