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Summary
Low back pain receives scant attention from both scientific communities and insurance companies. 
Neurologists do not consider themselves to have a role in the diagnosis and treatment of these patients, 
other than to establish the presence of root compression by slipped discs and to rule out serious causes 
like cancer or spondylodiscitis. The authors propose to shift the focus from the causative disease to the 
basic complaint of the patient, which is pain. This approach has been advocated in the recent Dutch 
guideline “Pain related  to the vertebral column and lower back” The aim of our efforts should be to de-
crease pain by all means possible, in order to help patients to regain normal function. Referred pain may 
be caused by irritation of supporting structures. A specific diagnose often requires selective intervention 

Samenvatting
Wervelkolomgerelateerde pijn, vooral lumbosacrale pijn, krijgt ten onrechte weinig aandacht van de 
wetenschappelijke verenigingen en ziektekostenverzekeraars. De patiënten worden onvoldoende ge-
holpen als de neuroloog zich beperkt tot de diagnose van hernia’s. Er kan beter uitgegaan worden van 
de klacht, pijn, die moet worden uitgelegd in termen van verandering van de functie van het zenuwstel-
sel. Deze benadering is al wel gekozen in de richtlijn “Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de 
lage rug”. De term pseudoradiculaire pijn is obsoleet en wordt vervangen door ‘referred pain’. Verschil-
lende structuren van de wervelkolom kunnen uitstralende pijn veroorzaken. De klinische diagnostiek 
van deze wervelkolomsyndromen is onvoldoende betrouwbaar en kan alleen met redelijke zekerheid 
gesteld worden door selectieve blokkades. Patiënten met chronische lumbosacrale pijn verdienen spe-
ciale aandacht en begeleiding, bij voorkeur in een multidisciplinair team.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2015;116(3):124-128)
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because clinical diagnosis is not completely reliable.  Chronic pain may be explained to the patient as a 
change of function of the central nervous system, not as a psychological problem, which puts the blame 
on the patient. Effective management of patients with chronic low back pain can only be achieved by 
using a multidisciplinary approach.

Inleiding
Lumbago: een probleem zonder eigenaar
Lage rugpijn met of zonder uitstraling is een belang-
rijke diagnosegroep. In 2007 bedroegen de totale jaar-
lijkse kosten in Nederland al ruim € 3,5 miljard, voor-
namelijk ten gevolge van ziekmelding en arbeidsonge-
schiktheid.1,2 Toch krijgt lage rugpijn relatief weinig 
aandacht  in de richtlijnen. Ook verzekeraars richten 
zich liever op omschreven oorzaken zoals de hernia en 
er wordt veel drukte gemaakt over zaken als onnodige 
hernia nucleus pulposi (HNP) operaties met de bijpas-
sende prestatie-indicatoren. Dat is wel merkwaardig 
als we deze aandacht afzetten tegen de dagelijkse prak-
tijk (zie Tabel 1). Binnen de  maatschap Neurologie 
van het Rijnstate Ziekenhuis worden ongeveer 1000 
klachten geclassificeerd als lumbosacraal radiculair 
syndroom en ongeveer evenveel als pseudoradiculaire 
pijn. Het aantal operaties voor een lumbosacrale HNP 
verwezen via de neuroloog bedraagt 150. De aandacht 
voor de HNP-operatie in de lopende discussie over 
zorgkosten is dus gericht op 7,5% van dit totaal en 
daarmee duidelijk volledig misplaatst.

Pijn: verschuiving van symptoom naar probleem 
De oorzaak van deze merkwaardige blikvernauwing 
is gelegen in ons ziektegericht denken: daar is name-
lijk geen duidelijke plaats voor een patiënt met een 
klacht zonder substraat. Volgens de principes van de 
19de-eeuwse geneeskunde gaan we er van uit dat pijn 
een symptoom is veroorzaakt door een ziekte. Het is 
vervolgens de taak van de arts, in dit geval de neuro-
loog, om deze ziekte op te sporen. Is de oorzaak van 
het symptoom gevonden,  een HNP of stenose, dan 
wordt dit besproken met de patiënt en kan er worden 
behandeld. De problemen ontstaan wanneer er geen 
HNP aanwezig is en het beeldvormend onderzoek ons 
geen houvast geeft. Een gesprek verloopt dan niet zel-
den aanmerkelijk minder soepel. Vooral opmerkingen 
als: “de scan is normaal”, of nog erger: “ik zie niets op 
uw scan” dragen de lading dat de neuroloog de be-
leving van de patiënt in twijfel trekt, hetgeen ook al 
besloten ligt in de term “pseudo”, dat wil zeggen, niet 
echte, radiculaire pijn. We bieden vervolgens ook geen 
alternatieve verklaring voor de pijn, maar delen mee 
dat men flink moet zijn, fysiotherapie moet hebben en 

vooral dat de patiënt terug moet naar de huisarts. We 
maken de indruk de klachten op een hoop te gooien 
als somatisch onverklaard en het daarbij te laten. De 
patiënt is natuurlijk teleurgesteld en de huisarts is ook 
niet altijd blij met deze benadering. 
Het probleem is dat de patiënt niet is geïnteresseerd in 
de aan- of afwezigheid van een HNP, maar een klacht 
heeft, namelijk rugpijn met uitstraling. De alternatie-
ve benadering gaat niet uit van een aantoonbare ziekte, 
maar van de klacht. Pijn moet begrepen worden als 
een functieverandering of –stoornis van het zenuwstel-
sel, met perifere, medullaire en cerebrale componen-
ten. Dit proces speelt zich in een bepaalde periode af, 
waarbij er drie mogelijke beloopsvormen zijn, in het 
voorbeeld van de lumbosacrale HNP:
a. adaptatie: het proces komt tot staan, de pijn neemt 

af en de patiënt past zich aan;
b. progressie: het proces neemt toe met steeds meer of 

niet aflatende nociceptieve en neuropathische pijn;
c. chronificatie: het ziekteproces komt weliswaar tot 

staan,  maar de pijn blijft onveranderd aanwezig 
gedurende meer dan drie maanden en ook adap-
teert de patiënt niet maar ontwikkelt kinesiofobie 
en valt uit op zijn werk en thuis. 

In de eerste twee situaties is er niet zo’n groot probleem, 
al neigen Nederlandse neurologen en neurochirurgen 
soms wel heel erg tot een conservatief beleid, ook als 
de pijn hevig is en weken lang voortduurt. Toch is er 
ook in de laatste toestand in essentie sprake van een 
functie verandering van het zenuwstelsel en niet alleen 
maar van een psychologisch probleem.3-7 Deze visie 
biedt een oplossing voor het communicatieprobleem. 
Neurologen zijn vrijwel als enigen bedreven in het 
denken in functieveranderingen. Veel van onze diag-
nosen bestaan uit constellaties van functiestoornissen, 
denk maar aan multiple sclerose (MS), de ziekte van 
Parkinson, epilepsie of syncope. Alleen zijn deze ziek-
ten gekenmerkt door tenminste een aantal negatieve 
symptomen, terwijl pijnsyndromen voornamelijk uit 
positieve symptomen, dat wil zeggen prikkelingsver-
schijnselen bestaan. De nieuwe neurologische benade- 
ring van pijn is een indeling in nociceptieve pijn, 
neuropathische pijn en sensitisatie/neuroplasticteit.4 
Bij neuropathische pijn is er obligaat sprake van een 
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beschadiging van het perifere of centrale zenuwstelsel 
(CZS). Dit wordt nu onderscheiden van neuroplastici-
teit, waarbij de functie van het CZS verandert door een 
nociceptieve of perifeer neuropathische pijnsignalen. 
Op achterhoornniveau leidt dat tot sensitisatie met 
veranderde verwerking van andere sensore modalitei-
ten. Dit heeft tot gevolg dat de patiënt over een groot 
huidgebied prikkels anders waarneemt en dat door de 
segmentale zenuwvezels verzorgde myoligamentaire 
structuren pijnlijk worden. De pijnbron kan gelegen 
zijn in compressie van een zenuwwortel, maar ook in 
een facetgewricht of discus. Een HNP veroorzaakt al-
tijd een samengesteld pijnsyndroom dat bestaat uit no-
ciceptieve pijn, een neuropathische component en sen-
sitisatie. Met dit laatste concept kunnen we goed aan 
de patiënten uitleggen dat pijn een dynamisch feno- 
meen is dat weliswaar een oorzaak kent, maar ook 
leidt tot functieveranderingen van het hele zenuw-
stelsel. Dit proces herhaalt zich immers op een hoger 
niveau in de hersenen en hersenstam, met uiteinde-
lijk een permanente verandering van de verschillende 
structuren die pijnprikkels verwerken.8 Door middel 
van functionele MRI (fMRI)-onderzoek en kwantita-
tieve metingen aan cortexgebieden die pijn verwerken 
is duidelijk geworden dat er kennelijk een pijnmatrix 
bestaat die de prikkels verwerkt en codeert.4,5,8 De ma-
nier waarop de hersenwerking verandert is mogelijk 
zelfs pijnsoort-afhankelijk. De blijde boodschap van 
deze studies is verder dat de veranderingen plastisch en 
niet permanent zijn. Zo is chronische pijn uit te leggen 
als een probleem tussen de oren: niet als psychologisch 
probleem maar als veranderde hersenwerking. Op die 
manier zijn ook de gedragsproblemen en effecten van 
pijn op emotie, slaap en psychisch functioneren uit te 
leggen als functiestoornissen van het zenuwstelsel. We 
hoeven dus niet onze toevlucht te nemen tot verwij-
zingen naar de psychische gesteldheid van de patiënt 
met acute of chronische pijn als fundamentele oorzaak 

van de pijn. Dat leidt maar tot conflicten en daar is 
niemand bij gebaat. In het chronische pijnstadium kan 
voor zo’n discussie wel plaats zijn: angst, depressie en 
catastroferen zijn meestal een gevolg van chronische 
pijn en verdienen aandacht omdat dit onderhoudende 
factoren kunnen zijn. 
De basis van communicatie is een goede uitleg en het 
vermijden van opmerkingen over psychische oorzaken 
van pijn. Als we eens eerst uitleggen hoe de pijn ont-
staat, hoe deze kan worden behandeld en welke me-
dicijnen daarvoor in aanmerking komen, scheppen 
we een solide vertrouwensbasis en kunnen we beter 
helpen. Soms moeten de patiënten met radiculaire of 
pseudo-radiculaire pijn (‘referred pain’) dus wat langer 
onder controle gehouden worden, namelijk totdat de 
pijn een acceptabel niveau heeft bereikt. Het nieuwe 
focus is dus pijnbehandeling en niet de diagnose HNP 
of spinale kanaalstenose. Vanuit de pijngeneeskunde 
is het focus multidimensionaal. De etiologie blijft van 
belang vanwege een eventuele oorzakelijke behande-
ling (conservatieve versus operatieve behandeling), 
vervolgens wordt er met name gekeken naar pijn-
verwerking en –mechanisme: aan het begin van het 
ziekteproces is dat nociceptieve prikkeling (Wereld- 
gezondheidsraad (‘World Health Organization’,WHO) 
laddermedicatie), later gecombineerde nociceptieve en 
neuropathische pijn (WHO-laddermedicatie + coanal-
getica], nog later eventueel restbeschadiging, neuropa-
thische pijn (coanalgetica). De beleving en het gedrag 
worden ook beoordeeld en zo nodig meegenomen in 
het behandelplan. 
Een kerntaak van de behandelend neuroloog bij de be-
geleiding en behandeling van de patiënt is de uitleg 
van het ziekteproces en vooral van de oorzaak en het 
mechanisme van pijn.  Kunnen we iets zeggen over de 
oorzaak van uitstralende pijn zonder HNP en welke 
termen en concepten gebruiken we om die pijn uit te 
leggen? 

Tabel 1. Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug volgens de richtlijn 
“Wervelkolomgerelateerde pijn”.  De onderscheiden vijf syndromen staan in de linker 
kolom

 Degeneratief - ongecompliceerd Degeneratief  - gecompliceerd

 • facetartrose - facetpijn • degeneratieve lumbale scoliose

 • discopathie – discogene pijn • degeneratieve listhesis

 • SI-arthrose – sacro-iliacale pijn • verworven stenose

 • coccygodynie

 • 'failed back surgery'



Neurologie

127 Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 116  -  nr. 3  - september 2015

Wervelkolomgerelateerde pijnklachten 
versus pseudoradiculair
Er zijn weinig uitdrukkingen uit het neurologisch jar-
gon die patiënten en pijnbestrijders zo op de kast kun-
nen jagen als de term pseudoradiculair. De term ver-
wijst immers naar een soort namaak: het is een pijn die 
lijkt op een HNP, maar eigenlijk is het een niet-serieuze 
klacht. Verder is het een ongedifferentieerd container-
begrip voor elke soort uitstralende pijn die niet ver-
oorzaakt wordt door een wortelcompressie. De andere 
benadering is die van de richtlijn “Wervelkolom- 
gerelateerde pijnklachten van de lage rug”, opgesteld 
door de anesthesiologen, orthopeden en de Dutch 
Pain Society. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen tenminste vijf  syndromen, uitgaande van de 
vermoedelijke pijnbron. Dit systeem is gebaseerd op 
onderzoek naar pijngevoelige structuren in de lumbo-
sacrale regio door deze te prikkelen met hypertone 
zoutoplossingen of juist te blokkeren met lidocaïne/
corticosteroïd injecties. In de richtlijn  wordt chroni-
sche lage rugpijn gezien als het gevolg van nociceptieve 
prikkeling van één van de structuren waaruit de lage 
rug is opgebouwd. De pijngevoelige structuren zijn de 

spieren, ligamenten, facetgewrichten, het sacro-iliacale 
gewricht, de dura mater en de annulus fibrosus van 
de tussenwervelschijven. Onderzoek in de zestiger en 
zeventiger jaren heeft aangetoond dat pijn vanuit deze 
structuren uitstraalt volgens een karakteristiek, maar 
niet volledig specifiek patroon, gemodificeerd door 
sensitisatie.10 Dit is dus een ‘evidence-based’-indeling, 
maar deze kennis heeft niet de weg gevonden naar het 
klinisch onderwijs. Er is dan ook kritiek op deze inde-
ling gekomen van de huisartsen, maar ook neurologen 
voelen zich niet vertrouwd met deze syndromen.9 Er is 
ook geen consensus over de definities en eigenlijk kan 
de diagnose ook vaak niet met voldoende zekerheid 
alleen op klinische gronden gesteld worden. Bij het 
ontbreken van een gouden standaard, wordt de diag-
nose gesteld door anesthesiologen op basis van de effec- 
ten van selectieve blokkade, in het geval van een facet-
gewricht is dat een selectieve mediale tak/ramus dor-
salis blokkade.11 Omdat er inderdaad een groot aantal 
patiënten is waarbij de pijn door selectieve blokkade 
vermindert of verdwijnt, is er een basis voor deze syn-
dromen. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesio-
logie (NVA) wil ook dat de toepassing van invasieve 

Aanwijzingen voor de praktijk

1. Verander uw focus: het behandeldoel bij lumbosacrale pijn is pijnbehandeling, niet de behandeling van 

een hernia nuclei pulposi (HNP).  

2. Leg de oorzaak van pijn uit: als er geen HNP te zien is op een scan betekent dat niet dat de pijn er niet is. 

Het helpt bij behandeling van de pijn als begrepen wordt dat pijn uit andere delen van de rug kan komen. 

3. Leg het pijnmechanisme uit: de kennis van pijn is beperkt; men weet niet hoe pijn ontstaat, wat het verschil 

is tussen nociceptieve en neuropathische pijn en waarom bepaalde medicijnen worden voorgeschreven. 

Verklaar de pijn in termen van functieverandering van het zenuwstelsel, en vermijd psychologische verkla-

ringen.

4. Bespreek actief bewegen als behandeling: patiënten zijn vaak bang om te bewegen en denken dat bewe-

ging de pijn erger zal maken. 

5. Bespreek medicamenteuze behandeling: de medicijnen worden meestal alleen ingenomen als er pijn ge-

voeld wordt. Om het effect van medicamenteuze behandeling te bepalen, is van belang om de medicatie 

een afgesproken periode op vaste tijden in te nemen.

6. Volg de patiënt: het behandeldoel is vermindering van de pijn, dus is er effect van de behandeling op de 

ernst van de pijn? Het is daarom aan te raden de patiënt met intervallen van enkele weken via de polikliniek 

of telefonisch te volgen. Bij onvoldoende pijnstilling kan verdere behandeling worden overwogen, in samen-

spraak met de huisarts.

7. Overleg de invasieve pijnbehandeling en de patiënten met chronische pijn (meer dan drie tot zes maanden) 

bij voorkeur in een multidisciplinair team, waaraan behalve een neuroloog, ook een anesthesioloog, fysio-

therapeut, psycholoog en revalidatiearts deelnemen.
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behandelingen gericht en ‘evidence-based’ gebeurt. 
De Nederlandse pijnspecialisten hebben als eersten in 
de wereld een goede poging gedaan om de classificatie 
met bewijs te onderbouwen, die internationaal de aan-
dacht heeft getrokken.12 Ideaal en volmaakt sluitend, 
in de zin van gerandomiseerde gecontroleerde studies 
(‘randomised controlled trials’, RCTs) is dit uiteraard 
nog niet, maar het is een goed begin.
De genoemde syndromen zijn natuurlijk wel minder 
bruikbaar voor de eerste lijn: de huisartsen beperken 
zich meestal tot de term aspecifieke lage rugpijn met 
uistraling en daar is op zichzelf niets tegen. Neurolo-
gen kunnen het systeem van de NVA wel gebruiken 
om uitleg te geven over de manier waarop lage rugpijn 
met uitstraling kan ontstaan en de behandeling met 
fysiotherapie en de principes van invasieve pijnblok-
kade uit te leggen. Kunnen en moeten wij dat laat-
ste wel laten doen? Hierbij moet de ernst van de pijn 
mede richtinggevend zijn. Het is niet raadzaam om dit 
bij iedere patiënt direct te doen en zorgverzekeraars 
willen dat vanaf 2014 ook maar beperkt vergoeden. 
Anderzijds hebben we allemaal veel patiënten die 
hevige pijn hebben, die onvoldoende reageert op uit-
leg, fysiotherapie en medicatie. Zoals hierboven ge-
steld is pijnvermindering het behandeldoel, niet de 
correctie van een anatomische structuur. Er is vaak wel 
in te schatten vanuit welk segment de pijn ontstaat en 
als met een proefbehandeling de pijn op een beheers-
baar niveau komt (officieel NRS/VAS <4) dan is het 
doel bereikt.

Conclusie
Het doel van een neurologisch consult bij een patiënt 
met rug- of nekpijn met uitstraling moet opnieuw 
worden gedefinieerd. Niet het aantonen of uitsluiten 
van een HNP is van belang, maar de verklaring en be-
handeling van de pijn. Neurologen kunnen pijn, ook 
chronische pijn, goed uitleggen in termen van functie-
veranderingen van het zenuwstelsel. De term pseudo-
radiculair is obsoleet en onjuist; tegenwoordig behoort 
men de term ‘referred pain’ te gebruiken, naast noci-
ceptieve pijn en neuropathische pijn. 

Deze termen kunnen gebruikt worden bij de uitleg 
van pijnoorzaken en -behandeling. 
Het verdient aanbeveling dat een neuroloog in een 
aantal gevallen de patiënt volgt en in overleg met de 
anesthesioloog/pijnbestrijder op indicatie verwijst voor 
interventies. 
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