Het langetermijneffect van
de Spine & Joint Centre
behandelmethode

Het Spine & Joint Centre in getallen:
- 22 jaar specialist in rug-, bekken- en nekklachten
- 1450 aanmeldingen per jaar
- 630 behandelingen per jaar
- 89% van de patiënten voelt zich beter of veel beter

Samengevat
De resultaten van het onderzoek naar de langetermijneffecten van de Spine
& Joint Centre revalidatiebehandeling:
Bijna 90% van de patiënten voelt zich
aan het eind van de behandeling beter
of veel beter.
Hiervan ervaart 60% klinisch relevant
herstel.

34 %

55 %

IETS BETER

VEEL BETER

Dit herstel is blijvend.

64% van de respondenten bezoekt na
de behandeling geen medisch specialist
meer.
64%
GEEN SPECIALIST

65% heeft na de behandeling geen onderzoeken als MRI of röntgen laten uitvoeren. Ook het gebruik van medicatie
en hulpmiddelen neemt verder af.

De behandeling van het Spine & Joint Centre draagt bij aan vermindering
van de zorgconsumptie en daarmee aan de beheersing van zorgkosten.
Hiermee sluiten de resultaten van het onderzoek aan op de missie van het
Spine & Joint Centre: “Het SJC wil met haar behandeling bewerkstelligen
dat mensen met chronische pijnklachten weer actief kunnen deelnemen
aan hun persoonlijk leven en in de samenleving. Het SJC draagt met haar
visie op en innovatie van de behandeling van chronische (pijn-)klachten, bij
aan de kwaliteit van (revalidatie-)zorg en de beheersing van medische kosten in Nederland.”
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Waarom dit onderzoek?

Het Spine & Joint Centre (SJC) is een instelling voor
poliklinische medisch specialistische revalidatiezorg
(MSRZ).
Het Spine & Joint Centre behandelt patiënten met
therapieresistente, complexe chronische (pijn-)klachten
aan het bewegingsapparaat, specifiek voor nek, rug en
bekken.
Het SJC wil met haar behandeling bewerkstelligen dat
mensen met chronische pijnklachten weer actief kunnen
deelnemen aan hun persoonlijk leven en de samenleving.
Het SJC draagt met haar visie op en innovatie van de
behandeling van chronische (pijn-) klachten, bij aan de
kwaliteit van (revalidatie-) zorg en de beheersing van
medische kosten in Nederland.

Waarom dit onderzoek?
Al vanaf haar oprichting in 1996 legt het Spine & Joint Centre (SJC) de behandelresultaten van haar patiënten vast. Pijn en beperkingen in het dagelijks leven zijn de twee voornaamste problemen van patiënten. Daarom
zijn ‘ervaren beperkingen’ en ‘pijnbeleving’ ook de twee voornaamste evaluatiematen waarmee het resultaat van de behandeling wordt beoordeeld.
Daarnaast wordt de patiënt altijd gevraagd welk resultaat hij of zij met de
behandeling heeft ervaren. Deze variabelen worden vastgelegd met wetenschappelijk geaccepteerde parameters.
Voor deze beoordeling zijn drie vaste momenten: aan het einde van de behandeling, drie maanden na de behandeling en een jaar na de behandeling.
Hiermee wordt inzicht verkregen in het korte- en middellangetermijneffect
van de behandeling. De behandeling van het SJC laat op basis van deze
meetmomenten een positief resultaat laat zien bij de behandelde patiënten.

De vraag is wat het effect is van de SJC-behandeling op de langere termijn.
Immers, van veel (andere) interventies is bekend dat de klachten slecht herstellen en/of over de tijd toch weer terugkomen (Hestbaek 2003, Friedrich
2005). Patiënten gaan dan weer (soms zelfs meer) zorg consumeren. Veel
interventies zijn daarmee op lange termijn ook niet kosten-efficiënt.
Mede om deze reden heeft het SJC een onderzoek naar het langetermijneffect van de behandeling uitgevoerd. Hierbij zijn oud-patiënten uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen via Survey Monkey.
Dit onderzoek heeft twee hoofddoelstellingen:
•

De ontwikkeling van beperkingen en pijn, en ervaren effect te bepalen
bij patiënten die de SJC-behandeling langer dan 2 jaar geleden hebben
gevolgd.

•

In het kader van kostenbesparing, kijken naar secundaire evaluatiematen zoals medicatie- en hulpmiddelengebruik en bezoeken aan zorgverleners.

In deze brochure vindt u de uitkomsten van het onderzoek naar deze doelstellingen.
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Methode en deelnemers

Responders en non-reponders
Bij een onderzoek gebaseerd op een enquête die mensen
vrijwillig invullen bestaat de kans dat niet iedereen de enquête zal invullen. De mensen die de vragenlijst invullen
worden de responders genoemd en de mensen die de enquête niet invullen de non-responders.

Methode en patiënten
Het onderzoek bestond uit een digitale vragenlijst met vragen op de volgende gebieden:
•
•
•
•

in welke mate bent u beperkt in het dagelijks leven? (Quebec Backpain
Disability Scale, QBDS)
hoeveel pijn heeft u? (VAS)
in welke mate vind u dat u verbeterd bent? (Global Perceived Effect,
GPE)
heeft u nog medische hulp gezocht voor de klachten na de behandeling? (medische consumptie, specialistenbezoek, 1e-lijns zorggebruik,
medicatiegebruik, hulpmiddelengebruik).

De vragenlijst is opgesteld in Survey Monkey, een gangbaar web-based
enquêteplatform.
Uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek zijn alle patiënten uit de behandeljaren 2012-2015, die de 8-weekse behandeling voor rug en/of bekkenklachten van het SJC volledig hebben gevolgd,in totaal 1814 patiënten.
(Patiënten die de behandeling niet hebben afgerond en patiënten behandeld voor nekklachten zijn niet benaderd).
Het onderzoek is in twee fases uitgevoerd:
1. In december 2017 is aan de oud-patiënten uit de betreffende jaren
waarvan een e-mailadres bekend was direct via Survey Monkey een uitnodiging tot deelname per email verzonden.
2. In januari 2018 is aan de oud-patiënten waarvan geen respons was ontvangen en de oud-patiënten waarvan er geen e-mailadres bekend was
een schriftelijke uitnodiging gezonden met daarin de link naar de vragenlijst in Survey Monkey.
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De enquête is op naam uitgevoerd, om de gegevens te kunnen koppelen
aan de al bekende gegevens van de patiënt. De uiteindelijke verwerking en
presentatie van de gegevens is geanonimiseerd en dus niet tot een individuele patiënt herleidbaar.
De respons op het onderzoek is gekoppeld aan de al eerder verzamelde
data uit de patiëntendossiers. De uiteindelijke database bestaat uit data
van 5 meetmomenten:
• Diagnostiek (0 maanden)
• Eind therapie (2 maanden)
• Follow-up na 3 maanden (5 maanden)
• Schriftelijke follow-up na 12 maanden (14 maanden)
• Digitale follow-up langere termijn
2012 60-72 maanden (66 maanden)
2013 48-60 maanden (54 maanden)
2014 36-48 maanden (42 maanden)
2015 24-36 maanden (30 maanden)
De analyse bestaat uit 2 onderdelen:
1. De responders en non-responders op het onderzoek worden vergeleken om inzicht te krijgen in de representativiteit van het onderzoek.
(ongepaarde t-toets of ongepaarde non-parametrische toets of ANOVA)
2. De parameters worden in de tijd beschreven en getoetst op verschillen
met een gepaarde t-test of gepaarde non-parametrische toets. Dataverwerking in SPSS en PSAWStatistics.
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Pijn, beperkingen
en ervaren resultaat

De gemiddelde patiënt bestaat niet. Iedereen heeft zijn
eigen individuele, specifieke combinatie van gegevens.
De gemiddelde resultaten zijn -het woord zegt het al- de
gemiddelde resultaten van een combinatie van mensen
die heel goed, of minder goed resultaat hebben, en alles
daar tussen in.

Resultaten - Pijn, beperkingen en ervaren resultaat
Respons
1814 patiënten hebben een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek
ontvangen. Bij een foutmarge van 4% en een betrouwbaarheidsinterval van
95% is een steekproef van 452 respondenten voldoende*.
Op de enquête hebben 734 patiënten gereageerd. Hiermee wordt de statistisch benodigde respons ruimschoots gehaald. In figuur 1 is weergegeven
hoe de respons tot stand is gekomen (zie ook tabel 1).

Figuur 1 - Stroomdiagram deelname
* Ref: https://nl.checkmarket.com/steekproefcalculator/
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Tabel 1 - Overzicht deelname onderzoek, per jaar

Representativiteit van het onderzoek
Als onderdeel van de representativiteitstoets is een vergelijking gemaakt
tussen de responders en non-responders ten aanzien van leeftijd, beperking (QBDS), pijn (VAS-pijn) en globaal waargenomen effect (GPE) (figuur
2). De GPE, getoetst voor de responders en non-responders (non-parametrisch Mann Whitney), scoort alleen in 2014 significant verschillend. Met
name de beperkingen (alle jaren) en pijn (drie jaar) aan het eind van de
therapie zijn significant (p<0.05) hoger bij de non-responders. ANOVA laat
geen significante verschillen zien tussen de responders en non-responders
ten aanzien van pijn en beperking voor de ondervraagde therapiejaren.

Representatief
Een onderzoek is representatief als:
• Het aantal mensen dat reageert groot genoeg is
• De verhouding deelnemers/niet-deelnemers voldoende
hoog is
• De gegevens binnen de steekproef overeen komen met de
totale populatie
• Er geen systematische verschillen zijn tussen deelnemers
en niet-deelnemers
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Dit bevestigt het uitgangspunt dat voor deze parameters de responders en
non-responders als één groep kunnen worden beschouwd. De afname van
beperking is 17 punten voor responders tegen 16 voor non-responders aan
het eind van de behandeling. Voor pijn is de afname 21 voor responders
en 19 voor non responders. Deze afnames verschillen niet veel van elkaar.
In figuur 3 en 4 staan de beperking en pijn van de totale groep responders
en non-responders in de tijd weergegeven. Zowel de afname in pijn als de
afname van beperkingen van de non-responders volgt de trend van de responders, met alleen met een hogere aanvangswaarde (offset).

Figuur 2. - Global perceived effect (GPE) aan het eind van de behandeling voor non-responders en responders.
Weergegeven in percentages.
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Figuur 3. - Ervaren pijn (VAS), bij aanvang behandeling, na 8 weken behandeling, follow up 5 maanden na aanvang behandeling, jaarevaluatie van responders en non-responders.

Figuur 4. - Beperkingen in dagelijks leven (QBDS), bij aanvang behandeling, na 8 weken behandeling, follow up 5
maanden na aanvang behandeling, jaarevaluatie van responders en non-responders.
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Langetermijneffect behandeling: primaire evaluatiematen
Bij de responders zijn de beperkingen en pijn significant (p=0.000) afgenomen vergeleken met het begin van de behandeling. Dit geldt zowel aan het
eind van de 8-weekse behandeling als bij alle follow-upmomenten (gepaarde t-toets).
Dit is het geval voor zowel voor de totale groep responders als voor de individuele jaren. Na de 8-weekse behandeling nemen pijn en beperkingen nog
verder af, maar niet significant.
Pijn daalt van 51 ± 22* naar 30 ± 22* (figuur 5).
Op de lange termijn neemt de pijn nog iets verder af tot 27 ± 24 (niet significant). Beperking daalt na 8 weken behandeling van 45 ± 15 naar 28 ±
13. Na de therapie (3, 12 maanden en langere termijn follow-up) neemt de
beperking niet verder af maar stabiliseert zich (figuur 6).

Figuur 5. - Ervaren pijn respondenten over gehele periode inclusief lange termijn oordeel. Per jaar weergegeven.

* Standaarddeviatie
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Figuur 6. - Beperkingen over gehele periode, inclusief lange termijn, per jaar weergegeven.

Klinisch relevante verbetering op lange termijn
Voor het weergeven van behandelresultaten is een significant verschil
niet voldoende. Het verschil moet een bepaald niveau overstijgen om ook
klinisch relevant te zijn. Dit wordt de Minimal Clinical Important Change
(MCIC) genoemd. In het kader van deze studie is bekeken welk percentage
patienten voldoet aan dit criterium.

De Minimal Clinical Important Change (MCIC) is de wetenschappelijk overeen gekomen minimale verandering van een
parameter om te kunnen spreken over een klinisch relevante
verbetering. Als criterium wordt een bepaald aantal punten of
percentage genomen. In het kader van deze studie wordt een
afname van 30% of meer van de initiële waarde gezien als klinisch relevant.

Tabel 2. - Minimal Clinical Important Change (MCIC) voor de gehele groep, dus niet gecorrigeerd voor initieel lage scores. MCIC, percentage patiënten dat 30% of meer lager scoort
vergeleken bij initiële meting.

Bovenstaande tabel (2) geeft het percentage patiënten aan dat voldoet aan
het MCIC-criterium vlak na de behandeling. Direct na de behandeling heeft
62% van de patiënten een klinisch relevante verbetering t.a.v. beperkingen.
Dit percentage zakt op de lange termijn iets terug naar 58%. Ten aanzien
van pijn heeft 61% een klinisch relevante verbetering. Dit aantal loopt op
lange termijn op naar 65% (Tabel 2). Deze toe- en afnames lijken marginaal.
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Globaal ervaren effect op lange termijn (GPE)
Op de lange termijn geeft van de ondervraagde patiënten gemiddeld 78%
het effect van de behandeling beklijft en zelfs 57% geeft aan dat het nog
beter gaat. Slechts 22% is achteruit gegaan ten opzichte van het einde van
de behandeling (Figuur 7).
Van de patiënten die bij de GPE aangaven ‘veel verbeterd’ te zijn, is 65%
nog verder verbeterd in de jaren na de behandeling, terwijl bij slechts 18%
de klachten weer iets zijn toegenomen.
Bij de relatief kleine groep ‘iets beter’ is minder dan de helft (48%) toch nog
verder verbeterd, maar is 28% achteruit gegaan.

Figuur 7. - Global Perceived Effect van respondenten. Gevraagd is naar verder herstel ná de behandeling.
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Zorgconsumptie vóór en na
de SJC-behandeling

De zorgkosten in Nederland stijgen. Een aanzienlijk deel
van die kosten ontstaat door mensen die door een chronische aandoening langdurig zorg consumeren. Zorgkosten
kunnen dus teruggedrongen worden door die chronische
klachten effectief te behandelen. Een behandeling die
daadwerkelijk effect sorteert, niet alleen op korte, maar
juist ook op lange termijn.

Resultaten - Zorgconsumptie na de behandeling
Langetermijneffect SJC-behandeling secundaire resultaten, zorgconsumptie
In de digitale vragenlijst is ook gevraagd naar de zorgconsumptie vóór en
na de behandeling. Op deze wijze kunnen we inzicht verkrijgen in het effect
van de behandeling op de zorgcomsumptie op lange termijn.

Bezoek aan specialisten of huisarts
Het bezoek aan een specialist of huisarts voor de klachten waarvoor men in
behandeling was bij het Spine & Joint Centre:
Vóór de SJC-behandeling (figuur 8)
• Één of meerdere malen specialist bezocht - 79%
(1 of 2 specialisten - 53%, 3 of meer specialisten - 26%)
• Alleen huisarts - 21%
Ná de SJC-behandeling (figuur 9)
• Geen specialist meer bezocht - 64%
• Eenmalig specialist bezocht - 15%
• Meerdere maken specialist bezocht - 20%

Figuur 8. - Aantal specialisten dat is bezocht

Figuur 9. - Aantal specialisten dat is bezocht

door respondenten vóór de SJC behandeling.

door respondenten na de SJC behandeling.

HA = huisarts (alleen huisarts bezocht)
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Nader onderzoek
Na de behandeling in het Spine & Joint Centre heeft 65% van de respondenten geen nadere onderzoeken meer laten uitvoeren in relatie tot de
klachten. (figuur 10)

Figuur 10. Percentage respondenten dat bepaald onderzoek heeft laten uitvoeren sinds de SJC behandeling.
Noot: respondent kan meerdere onderzoeken hebben laten uitvoeren.

Medicatie
Vóór de behandeling geeft 63% van de patiënten aan medicijnen te gebruiken. Na de behandeling is dit minder dan 30%. Wel gebruikt 20% nog steeds
vrij verkrijgbare pijnstillers of ontstekingsremmers (figuur 11).
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Figuur 11. Percentage respondenten dat regelmatig medicatie gebruikt na de SJC behandeling.
Noot: respondent kan meerdere soorten medicatie aangegeven hebben.

Hulpmiddelen
Vóór de SJC-behandeling geeft 68% al aan geen hulpmiddelen te gebruiken.
Dit loopt na de behandeling verder op tot ruim 80% (figuur 12). Het gebruik
van hulpmiddelen is dus op de lange termijn zeer beperkt. Sommige
patiënten maken nog wel eens gebruik van bijvoorbeeld een kussentje
(overig).

Figuur 11. - Percentage respondenten dat regelmatig hulpmiddelen gebruikt sinds de SJC
behandeling. Noot: respondent kan meerdere hulpmiddelen gebruiken.
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Paramedische zorg
Vóór de SJC-behandeling maakt nagenoeg elke patiënt (>98%) gebruik van
paramedische behandelingen. Uitbehandeld zijn in de eerste lijn is immers
ook een voorwaarde voor de SJC-behandeling. Op lange termijn, na de
SJC-behandeling maakt 40% niet of nauwelijks gebruik van paramedische
begeleiding.
Noot: 40% maakt nog wel regelmatig gebruik van paramedische begeleiding. Hieronder valt bijvoorbeeld ook door een fysiotherapeut begeleid
sporten (figuur 13).

Figuur 12. - Percentage respondenten dat in bepaalde mate en regelmaat gebruik maakt
van parmedische zorg sinds de SJC behandeling.
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Conclusies

De SJC-behandeling is in staat herstel te bewerkstelligen
ten aanzien van fysieke functie. Dit herstel leidt tot vermindering van pijn en toename van deelname aan dagelijkse
activiteiten.
Dit effect wordt gezien op korte, middellange,
maar ook op lange termijn.
De SJC behandeling leidt tot blijvend herstel.

Conclusies
Effect behandeling
Het positieve effect van de SJC-behandeling ten aanzien van beperkingen
en pijn is al langer bekend. Direct na de behandeling heeft meer dan 60%
van de patiënten een klinisch relevante verbetering, zowel voor beperkingen als voor de pijn. Dit is voor deze specifieke doelgroep van chronische,
uitbehandelde en therapieresistente patiënten een opmerkelijk goed resultaat. Dit onderzoek laat zien dat deze resultaten op de lange termijn aanhouden. Voor pijn lijkt de verbetering zelfs iets door te zetten.
Wel lijken bij een enkeling de beperkingen op de lange termijn weer iets
toe te nemen. Hierbij spelen het krijgen van andere klachten of normale
veroudering mogelijk ook een rol.
De resultaten zijn over de verschillende jaren zeer stabiel en homogeen.
Pijn en beperkingen nemen op de lange termijn niet meer toe. Dit houdt in
dat de behandeling bij het merendeel van de patiënten beklijft.
Ook ten aanzien van de secundaire parameters is een positief en blijvend
effect van de SJC-behandeling te zien.
Specialistbezoeken
Na de SJC behandeling heeft ruim twee-derde van de patiënten géén specialist meer bezocht. En slechts 20% heeft na de SJC-behandeling nog herhaaldelijk een specialist bezocht.
Onderzoeken
Ook blijkt dat 65% van de patiënten geen (beeldvormende) onderzoeken
meer heeft laten uitvoeren.
Hoewel er een overeenkomst lijkt te zijn tussen het percentage klinisch relevante verbeteringen en de afname van specialistenbezoek en beeldvorming, is er hier geen een-op-een verband. Het is goed mogelijk dat respondenten met een klinisch relevante verbetering toch een specialist hebben
bezocht of onderzoek hebben laten doen, of omgekeerd.
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Medicatiegebruik en hulpmiddelen
Medicatiegebruik neemt aanzienlijk af van 63% voor de behandeling naar
minder dan één derde medicatie op recept na de behandeling. Hulpmiddelen worden nauwelijks meer gebruikt.
Paramedische hulp
Zo’n 40% van de patiënten (vóór de behandeling 98%) gebruikt niet of nauwelijks nog 1e-lijns zorg (overwegend fysiotherapie). Er blijft er een groep
van 32% die nog wel incidenteel in de eerste lijn behandeld wordt en 27%
doet dit zelfs regelmatig.
Er is een aantal mogelijke verklaringen voor deze getallen:
• een aantal patiënten (onbekend hoeveel) krijgt aanvullende fysiotherapeutische begeleiding geadviseerd omdat de 8 weken in het SJC mogelijk te kort zijn voor een duurzaam resultaat;
• ook kunnen patiënten het advies krijgen om verder oefenen/trainen
onder begeleiding van een (fysio-)therapeut.
Deze resultaten laten zien dat wanneer de behandeling ‘aanslaat’ en een
positief effect ervaren wordt (gemiddeld meer dan 60%), patiënten er in
deze gevallen in slagen dit resultaat op lange termijn vast te houden.
Vergelijk met andere behandelvormen
Het aantal studies dat kijkt naar langetermijneffecten is beperkt. (Friedrich 2005, Geen 2007, Kamper 2014). Revalidatie gericht op behandelen
van chronische (rug) pijn bestaat niet zelden uit intensieve, langdurige en
kostbare programma’s. De behandeling van het SJC kent gemiddeld 56
uren waarvan gemiddeld 51 contacturen. Met deze behandeling worden
vergelijkbare of zelf betere resultaten verkregen als met meer intensieve
programma’s (100 contacturen) ook al worden sommige van deze programma’s al als kort beschouwd (van Hooff 2011).
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat het zeer korte (8 weken) maar intensieve SJC-programma een op korte termijn goed effect bewerkstelligt
dat op lange termijn doorzet en aanhoudt. In het licht van deze specifieke,
moeilijke patiëntengroep: chronische, uitbehandelde pijnpatiënten, is dit
een uitzonderlijk en zeer positief resultaat.
Kanttekeningen
Bij dit onderzoek naar langetermijneffect dient een aantal kanttekeningen
gemaakt te worden.

Controlegroep
Er is geen controlegroep. Het SJC is een behandel- en geen onderzoeksorganisatie. Patiënten melden zich aan voor een behandeling van hun klachten
volgens de SJC-methodiek. Het zou ethisch niet correct zijn de patiënt willekeurig in te delen in een dummy-behandeling of een echte behandeling.
Zelfs niet als de dummy-patiënten daarna een echte behandeling zouden
kunnen volgen. De SJC-behandeling is voor patiënten tijdsintensief en het
zou een onevenredige belasting geven als patiënten 2x een periode van 8
weken zouden moeten volgen.

Verloop van het herstel
Zowel wat betreft pijn als beperkingen in het dagelijks leven wordt het
meeste effect bereikt in de eerste 8 weken van de behandeling. Voor beperkingen blijft het bereikte niveau behouden. De pijn neemt zelfs nog wat
verder af, maar minder steil. De vraag die gesteld kan worden is of in die
eerste periode méér effect bereikt kan worden als de behandeling langer
zou duren, bijvoorbeeld 10 of 12 weken (12 tot 24 uur méér).
Het zou de moeite waard zijn dit nader te onderzoeken. In het verlengde
hiervan speelt tevens de vraag of het percentage patiënten dat een terugval ervaart dan zou afnemen. Net als bij andere behandelvormen zal er altijd een aantal patiënten niet herstellen door de behandeling. Het is zaak te
blijven streven naar een minimumaantal patiënten in die categorie.
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Samenvattend
Dit onderzoek naar het langetermijneffect van de SJC-behandeling laat zien
dat de resultaten van de SJC-behandeling op lange termijn aanhouden en
beklijven. Dit in een groep chronische pijnpatiënten die over het algemeen
als ernstig en therapieresistent wordt beschouwd. Hiermee wordt onderbouwd dat deze interventie in staat is een klinisch relevante en in het merendeel van de patiënten permanente verbetering te bewerkstelligen in de
gezondheid van patiënten. Daarbij heeft deze behandeling een zeer positief
en blijvend effect op zorgconsumptie, die aanzienlijk en significant afneemt
(specialistenbezoek, onderzoeken, medicatie en hulpmiddelengebruik en
gebruik van 1e-lijns gezondheidszorg).
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Literatuur en bijlagen

Het SJC past wetenschappelijk geaccepteerde parameters
toe. Hiermee conformeert het SJC zich aan wetenschappelijke criteria voor klinisch relevante verbetering.
De gebruikte parameters worden door patiënten zonder
verdere tussenkomst zelf ingevoerd.
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Bijlagen
Vragenlijst
1-20 Quebec Back pain Disablity Scale (QBDS)
Ervaren pijn (VAS), Pijn nu, Pijn minimaal, pijn maximaal
21-23 Losse items, waaronder GPE
24. Hoe is het op dit moment met uw rug- en/of bekkenklachten vergeleken met het einde van de 8- weekse behandeling bij het SJC?
O beter
O hetzelfde O slechter
25. Bent u na de 8-weekse behandeling bij het SJC nog onder controle/
behandeling geweest van een specialist (neuroloog, neurochirurg, orthopeed, orthopedisch chirurg, reumatoloog, revalidatiearts) voor uw rugen/of bekkenklachten?
O ja		
O nee (ga door naar vraag 27)
26. Hoe vaak was u voor uw rug- en/of bekkenklachten onder controle/
behandeling van een specialist (neuroloog, neurochirurg, orthopeed, orthopedisch chirurg, reumatoloog, revalidatiearts)?
O minder dan 1 keer per jaar
O 1 keer per jaar
O 2 tot 4 keer per jaar
O 5 of meer keren per jaar
27. Bent u na de 8-weekse behandeling, bij het SJC nog onder controle/
behandeling geweest van een therapeut (fysiotherapeut, oefentherapeut
Mensendieck of Cesar, manueel therapeut) voor uw rug- en/of bekkenklachten?
O ja		
O nee (ga door naar vraag 29)
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28. Hoe vaak was u voor uw rug- en/of bekkenklachten onder behandeling van een therapeut (fysiotherapeut, oefentherapeut Mensendieck of
Cesar, manueel therapeut)?
O minder dan 1 keer per jaar
O 1 -6 keer per jaar
O 7-12 keer per jaar
O 13 keer of meer per jaar
29. Zijn er na uw behandeling in het SJC nog onderzoeken geweest in verband met uw rug- en/of bekkenklachten
O geen onderzoeken		
O röntgen 		
O mri
O spieronderzoek		
O bloedonderzoek
O Overige (geef nadere toelichting)
30. Bent u na uw behandeling in het SJC geopereerd in verband met uw
rug- en/of bekkenklachten?
O ja		
O nee
31. Welke hulpmiddelen gebruikt u wekelijks, voor uw rug- en/of bekkenklachten?
O geen 		
O bekkenband
O korset
O krukken
O een TENS apparaat
O Overige (geef nadere toelichting)
32. Welke medicatie gebruikt u voor uw rug- en/of bekkenklachten?
O geen
O vrij verkrijgbare medicatie
O pijnstillers en/of ontstekingsremmers op recept
O kalmeringsmiddelen op recept
33. In hoeverre gebruikt u de kennis (informatie, oefeningen en adviezen)
nog welke u in het SJC heeft gekregen voor uw rug- en/of bekkenklachten?
O regelmatig		
O soms		
O nooit
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Bijlage 1 - Overzicht leeftijd, beperking en pijn
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Bijlage 2 - Overzicht Globaal waargenomen effect eind van de
behandeling en lange termijn
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Bijlage 3 - Zorgconsumptie (%) per jaar

45

Het Spine & Joint Centre is een medisch specialistisch poliklinisch revalidatiecentrum
voor de behandeling van complexe chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat, specifiek voor de nek en de rug.
In het Spine & Joint Centre werkt een uitgebreid multidisciplinair team, bestaande uit
revalidatieartsen, artsen, therapeuten en trainers. Verschillende disciplines werken
binnen onze organisatie laagdrempelig en intensief samen vanuit een aanpak, waarbij
herstel van de fysieke functie centraal staat.

www.spineandjoint.nl

