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Neurochirurgie

J.M.A. Kuijlen, R. Soer

(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:34-35)

In het door Vleggeert-Lankamp en Kuijper gepubli-
ceerde artikel ‘Cervicaal radiculair syndroom: een 
algemene beschouwing op de hedendaagse behan-
deling’ beschrijven de auteurs in zijn algemeenheid 
de behandelmogelijkheden van het cervicaal radicu-
lair syndroom (CRS) en verwijzen zij naar een onlangs 
opgezette doelmatigheidsstudie voor het CRS. De 
auteurs concluderen dat zowel de conservatieve als de 
chirurgische behandeling tot uitstekende resultaten 
leidt. Zij merken wel op dat chirurgische interventie 
duur is en dat de zorgkosten de laatste jaren stijgen, 
waardoor het noodzakelijk is om de kosteneffectiviteit 
(doelmatigheid) van voortgezet conservatief beleid bij 
het CRS te onderzoeken door middel van gedegen 
wetenschappelijk onderzoek. De auteurs geven aan 
dat er voor het CRS geen vergelijkende studies bekend 
zijn waarbij langetermijneffecten van operatie versus 
voortgezet conservatief beleid vergeleken worden. 
Tevens is niet bekend wat de optimale timing is van 
een mogelijke chirurgische interventie bij het CRS. 

Deze hiaten in wetenschappelijke kennis hebben ertoe 
geleid dat er een RCT (NTR3504; http//www.trial-
register.nl/trialreg/index.asp) is opgesteld om boven-
staande vragen te kunnen beantwoorden: de Cervical 
rAdiculopathy; SurgIcal or NOnsurgical treatment 
(CASINO) trial. De hypothese is dat voortgezette 
conservatieve zorg, soms gevolgd door een ‘late’ chirur-
gische interventie meer kosteneffectief is dan ‘vroege’ 

chirurgie bij CRS-patiënten die minimaal twee maan-
den klachten hebben. 
In 2010 is de richtlijn voor de behandeling van het 
cervicaal radiculair syndroom ten gevolge van een 
cervicale hernia nuclei pulposi beschreven.1 Hierin 
(pagina 24) wordt gesteld dat het optimale tijdstip 
van opereren niet bekend is en als aanbeveling wordt 
aangegeven dat onderzoek hiernaar gewenst is.1 Op 
basis van die uitspraak is het logisch dat de CASINO-
trial is opgezet. Echter we vragen ons af of deze studie, 
zoals beschreven en methodologisch opgezet, in het 
huidige tijdsbeeld wel de antwoorden zal leveren op 
de vragen die worden gesteld. We dragen hiervoor 
diverse argumenten aan, vanuit economisch, ethisch 
en wetenschappelijk perspectief waarvan wij denken 
dat die van invloed zullen zijn op de praktische uit-
voerbaarheid van de studie. 
De economische argumentatie dat de CASINO-
studie, in haar oorspronkelijke opzet, wel eens niet 
uitgevoerd kan worden is het feit dat de huidige eco-
nomische crisis niet uitnodigt om voortgezet conser-
vatief beleid te voeren. Patiënten hebben in toenemende 
mate tijdelijke contracten en werkgevers moeten hoge 
kosten betalen voor zieke werknemers. Werknemers 
dienen zo snel mogelijk weer aan het werk te zijn. 
De groep patiënten die in aanmerking komt voor 
inclusie in de CASINO-trial heeft persisterende en 
invaliderende armpijn die conservatief blijkbaar niet 
herstelt (na twee maanden). Deze groep patiënten zal 
waarschijnlijk snel van hun radiculaire beeld verlost 
willen worden om weer gezond aan het werk te kun-
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nen gaan. Dit is de dagelijkse praktijk en dus is er 
een serieuze dreiging op selectiebias.
Een ethische overweging is of je patiënten met een 
VAS 9, die al minimaal twee maanden invaliderende 
pijn hebben, zou willen randomiseren voor voortge-
zet conservatief beleid. Deze patiënten zijn in die 
twee maanden al optimaal conservatief behandeld. 
Blijkbaar zonder goed resultaat. De richtlijncom-
missie geeft aan dat de ernst van de persisterende 
klachten en niet de duur daarvan moet bepalen of je, 
na twee maanden conservatief beleid, gaat opereren 
(pagina 25).1 Deze overweging zal zeker een rol spelen 
bij de neurochirurg die eventueel wil participeren in 
deze studie.
Een ander belangrijk punt is het wetenschappelijk 
perspectief. Voordat optimale timing wordt onder-
zocht, zoals voorgesteld binnen de CASINO-trial, 
dient eigenlijk de noodzaak van operatie beter in 
kaart te worden gebracht. In een RCT van Kuijper 
et al. is aangetoond dat niet-chirurgisch behandelde 
patiënten met een CRS, zes weken na het ontstaan 
van hun klachten nog maar gemiddeld een VAS-
score tussen 30 en 40 mm hadden. Na zes maanden 
was meer dan 50% van de patiënten volledig pijnvrij 
en had 75% een VAS-score < 30 mm.2 Op basis van 
de conclusies van dit artikel zou voortgezette con-
servatieve behandeling (minimaal zes maanden met 
fysiotherapie of nekkraag) wellicht de standaard 
moeten zijn en is het de vraag waarom dat dit nog 
niet zo is. 
Het laatste argument betreft wetenschappelijke visies 
die we hebben verkregen uit andere wervelkolomge-
relateerde studies, die inzicht kunnen geven in de 
haalbaarheid van deze studie en haar mogelijkheid 
tot praktische vertaling. In principe is deze studie 
een kopie van de Sciatica-trial die betrekking had 
op het lumbosacrale radiculaire syndroom (LRS).3 
Hieruit hebben we geleerd dat het optimale tijdstip 
van chirurgie niet voor alle patiënten (alleen voor 
die patiënten die radiculaire pijn hadden bij zitten) 
gedefinieerd kon worden en dat het veelal een per-
soonlijke keus van de patiënt was of hij vroeg geope-
reerd wilde worden.3 Verder is gebleken dat de kans 

op cross-over in een dergelijke doelmatigheidsstudie 
erg groot was. In de Sciatica-trial was dat rond de 
40%. Tevens gaf vroege chirurgie in de Sciatica-trial 
ongeveer tweemaal sneller herstel van het LRS ver-
geleken met langer afwachten. De kans dat deze 
conclusies ook binnen de CASINO-trial getrokken 
zullen worden is aanzienlijk. We zijn ons ervan 
bewust dat extrapolatie van de gegevens van de Sci-
atica-trial naar de CASINO-trial niet één-op-één kan 
plaatsvinden; wij verwachten echter dat bijvoorbeeld 
cross-over (economisch argument) ook een belang-
rijke bias zal zijn binnen de CASINO-trial. 

Concluderend kunnen we stellen dat de CASINO-
doelmatigheidsstudie voldoet aan de normen van 
'evidence based medicine' en tegemoetkomt aan de 
wensen van de overheid en subsidiegevers om tot 
doelmatigheidsstudies te komen. Echter de praktijk 
van alledag is dat patiënten met een CRS veelal goed 
herstellen na conservatieve behandeling en de vijver 
(van patiënten met invaliderende CRS) waaruit de 
neurochirurg uiteindelijk nog moet vissen, klein is. 
Derhalve is er in de dagelijkse praktijk al een zekere 
mate van conservatieve doelmatigheid aanwezig bin-
nen de behandeling van het CRS, en rijst de vraag  
of het nog doelmatiger kan en moet. Algemeen 
beschouwd zou deze vraag ook specifiek voorgelegd 
moeten worden aan de CRS-patiënt vanuit een 
‘patient centered medicine’-optiek en niet uitsluitend 
vanuit een (professioneel) ‘evidence based medicine’-
motief. 
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