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Achter de schermen wordt het hele jaar hard 

gewerkt door alle leden van het bestuur en de 

commissies van het Rug-netwerk. Deze 

werkzaamheden zijn voor jullie als 

netwerktherapeuten niet altijd zichtbaar daarom 

willen wij jullie in de nieuwsbrief steeds per 

commissie informeren over wat er allemaal 

gaande is. 

 

Beste netwerktherapeuten, 

 
Van de voorzitter:  
Goed gevuld. 
Telkens als we aan de geplande nieuwsbrief beginnen, 
vraag ik me af hoe we deze nu weer gevuld gaan krijgen. 
Maar terugkijkend vanaf de vorige nieuwsbrief zijn er dan 
al weer zoveel nieuwe ontwikkelingen, dat het elke keer 
weer gemakkelijk blijkt te zijn. En dus dat we met het hele 
team weer heel veel werk hebben verzet en met veel 
mensen contact hebben gehad. Zo kan je in deze 
nieuwsbrief o.a. lezen over de groep in Heerhugowaard 
die samen de PR activiteiten heeft opgepakt en een lezing 
heeft gehouden in de bibliotheek in Heerhugowaard, een 
stukje van Divera over de komende visitatie en het 
verbeterplan, een stukje van de andere commissieleden, 
en een stukje van 2 bevlogen onderzoekers die willen 
vragen of jullie ze bij hun onderzoek willen en kunnen 
helpen, wat we als Rug-netwerk warm aanbevelen. Wordt 
je door al deze acties geïnspireerd om in ons gezellige 
team mee te willen werken, we kunnen altijd nog 
vrijwilligers gebruiken, dus meldt je aan! Ook als je een 
idee hebt, waar we zelf nog niet op gekomen zijn, laat het 
ons weten. We zullen je met open armen verwelkomen in 
ons team.  
 
Mariska Mooren, voorzitter 
 
 
Scholing dd 26 september jl:  
Dinsdag 26 september in een prachtige locatie (het oude 
ziekenhuis) was de scholing Profiel 1 georganiseerd. Voor 
mij als docent de eerste keer en dus ook best spannend. 
Het onderwerp is uitdagend omdat het ons tot nadenken 
dwingt: gaan we wel of niet behandelen. We zijn het zo 
gewend! Nu zijn er echter goed onderbouwde argumenten 
om dit ook eens niet te doen. Hoe dit te communiceren 
was een aspect van de scholing en voor mij een uitdaging 
en voor jullie als groep collega’s ook. De discussie in de 
beide groepen kwam goed op gang en uiteraard tijd 
tekort. Het was erg leuk om te doen en dank voor de 
organisatie. Ik zou zeggen tot een volgende keer en veel 
succes in de praktijk met deze nieuwe en soms 
onwennige aspecten. François Raymakers, Docent. 
 
Basisscholing:  
Op 18 oktober a.s. is er een basisscholing voor de nieuw 
aangesloten leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 punten accreditatie:  
Goed nieuws! We hebben als Rug-netwerk kunnen 
aantonen dat we aan de vele eisen voldoen om voor alle 
fysiotherapeuten per registratieperiode 6 geaccrediteerde 
punten te kunnen laten bijschrijven.  We zoeken eerst in 
ons bestand met accreditaties indienen of we je gegevens 
al hebben hiervoor, en zo nee, dan neemt Jacco Walta of 
Tom van de Laar contact met je op om de benodigde 
gegevens bij je op te vragen. Als we alle gegevens van 
iedereen hebben kunnen we de bijschrijving van 
accreditatiepunten indienen.  
Helaas is er voor de oefentherapeuten niet zo’n regeling. 
Zij kunnen echter in de IPO hun deelname aan het Rug-
netwerk inbrengen als bewijs voor het volgen van de 
PDCA cirkel, en daar dan punten voor verdienen.  
 
Visitatie:  
Einde van het jaar start een nieuwe visitatie ronde. Als 
praktijk kan je je daar nu al op voorbereiden. Twee 
 afgeronde dossiers per netwerk-therapeut zijn daarvoor 
nodig.   
Ook is het belangrijk om de evaluatie en verbeterplan van 
de vorige keer erbij te hebben; wat was goed en wat kan 
beter en hoe heb je dat aangepakt. 
Het is goed om voorbereid te zijn. 
 
Flyers:  
Er zijn weer flyers bij NWZ geleverd in Alkmaar, 300 
stuks. Zodat er weer 300 patiënten de weg naar ons 
weten te vinden!  
 
Jaarverslag 2016: Het jaarverslag 2016 staat op het 
inloggedeelte op de website. Leuk om te lezen als je wil 
weten wat er allemaal op de achtergrond van het Rug-
netwerk gebeurt!  
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Commissie Kwaliteit:  
De KC heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de 
totstandkoming van het aan jullie recent gepresenteerde 
zorgproduct osteoporotische wervelfractuur. Onlangs 
heeft de KC een interessant gesprek gevoerd met de 
osteoporose verpleegkundige Karin Slot en de 
orthopedisch chirurgen Pluymakers en Graat van het 
Noordwest Ziekenhuis te Alkmaar. Patiënten met een 
inzakkingsfractuur worden na consolidatie, mogelijk bij 
een aspecifiek beloop (m.b.t. lumbale pijnklachten) 
verwezen naar OT/FT. Verwijzing naar het Rugnetwerk 
vindt reeds plaats, met een duidelijk verzoek tot actieve 
oefentherapie, als accent van de interventie! Het gebruik 
van de SBT wordt door de orthopeden als positief 
ervaren, ook zij maken hier gebruik van. 
 
In een proces van verbetering van kwalitatieve zorg; 
meedenken, meeweten en informeren, is de deur verder 
open gezet voor een vervolg ontmoeting m.b.t. de laatste 
update van het protocol aspecifieke LRK  en een 
innovatief zorgproduct vanuit het Noordwest Ziekenhuis. 
Met de opening van een rugpijnpoli in 2018 is de interesse 
in het protocol en het gebruik van PROMS, zoals specifiek 
de SBT groot. 
 
De KC wil hierbij tevens een oproep doen aan gedreven 
collega's die de KC willen komen versterken. 
 
 
 
Oproep:  
Voor meer wetenschappelijke input voor de leden is het 
plan ontstaan om voortaan in de nieuwsbrieven een korte 
samenvatting / omschrijving van een artikel te plaatsen, 
en te zorgen dat het betreffende artikel is terug te vinden 
op de website. Dat komt neer op ongeveer 3-4 keer per 
jaar een artikel. We hebben wel mensen die artikelen 
willen en kunnen aanleveren, maar we zoeken naar jou 
om dat stukje voor in de nieuwsbrief er van te maken. Bij 
voorkeur in een duo of trio, omdat niet altijd iedereen 
hetzelfde uit een artikel haalt. Lijkt je dat leuk om te doen, 
meldt je dan aan bij Mariska Mooren, info@rug-netwerk.nl 
of 06-17077071. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR  
Lezing in de bibliotheek 
De leden van het Rug-netwerk in Heerhugowaard hebben 
de handen ineen geslagen om met elkaar in hun 
gemeente het Rug-netwerk op de kaart te zetten. In een 
eerdere nieuwsbrief is daar al melding van gemaakt, en 
de producten die dit team ontwikkelt staan op de website. 
Iedereen mag daar vrij gebruik van maken om zelf met 
wat collega’s je praktijk en het Rug-netwerk meer 
bekendheid te geven.  
Op de website staat nu ook de PPP die het team heeft 
gebruikt voor de presentatie in de bibliotheek. En het 
daarvoor aangeleverde krantenartikel.  
Hoewel de opkomst wat tegenviel, was het erg leuk om te 
doen. We konden zo wel de aanwezigen de nodige 
persoonlijke aandacht geven, wat het een gezellige en 
interactieve bijenkomst maakte.  
De bibliotheek, onderdeel van bibliotheek 
Kennemerwaard, wil ook in andere bibliotheken graag 
leden van het Rug-netwerk ontvangen voor een lezing. 
Interesse? Stuur dan even een mailtje naar info@rug-
netwerk.nl, dan brengt Mariska je in contact met de 
contactpersoon van de bibliotheek.  
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Back2Action 

Achtergrond  

De KNGF-richtlijnen ‘Lage rugpijn’ en ’Nekpijn’ maken 
onderscheid tussen verschillende patiëntenprofielen: 
patiënten met of zonder overheersende psychosociale 
factoren. Mensen met deze risicofactoren (zoals angst, 
angst voor bewegen, depressie, passieve coping, 
catastroferen, en somatiseren) hebben een verhoogd 
risico op chronische klachten. De richtlijnen suggereren 
een specifiek beleid voor ieder profiel, waarbij in profiel 3 
voor lage rugpijn, of profiel C voor nekpijn, meer nadruk 
op gedragsmatige principes wordt gelegd dan in de 
andere profielen. Omdat studies aangeven dat 
fysiotherapeuten het lastig vinden om psychosociale 
factoren te identificeren, dan wel te beïnvloeden, willen wij 
onderzoeken of een eHealth interventie ter ondersteuning 
van patiënt en fysiotherapeut een meerwaarde heeft. 
Doel van het project 
De studie zal evalueren of fysiotherapie samen met een 
eHealth interventie een meerwaarde heeft ten opzichte 
van enkel fysiotherapie bij patiënten met rug- en/of 
nekklachten waarbij herstel belemmerende psychosociale 
factoren aanwezig zijn. Dit project wordt begeleid door dr. 
Wendy Scholten- Peeters en prof. dr. Michel Coppieters 
en vormt het promotietraject voor de coördinerend 
onderzoeker Lisette Bijker.   
De eHealth interventie 
Samen met de Vakgroep Klinische Psychologie van de 
VU is een interventie ontwikkeld. Uit onderzoek weten we 
dat psychologische eHealth interventies (kosten-)effectief 
zijn voor het behandelen en voorkomen van depressie en 
angst, maar het is nog niet getoetst in combinatie met 
fysiotherapie voor mensen met rug en/of nekpijn.  
De interventie bestaat uit zes modules, één per week. 
De interventie wordt begeleid door de fysiotherapeut zelf, 
naast de fysiotherapiebehandeling. Hiervoor ontvangt de 
fysiotherapeut extra scholing.  
De inhoud van de interventie is gebaseerd op een 
combinatie van gedragsactivatie, en pijneducatie (Butler & 
Moseley). 
 
 
Onze vraag aan u 
Wij nodigen u als lid van het Rugnetwerk uit om deel te 
nemen aan deze RCT. Uiteraard zullen wij de 
deelnemende fysiotherapeuten bijstaan en trainen in deze 
nieuwe methodiek. U wordt hierbij zoveel mogelijk 
ondersteund door de coördinerend onderzoeker die de 
dataverzameling voor haar rekening neemt en u van 
scholing, supervisie en benodigde materialen voorziet. 
Contact 
Ik hoop dat u mijn verzoek tot deelname aan het testen 
van de eHealth interventie overweegt. Mocht u meer 
informatie wensen over het onderzoek of wilt u een 
telefonisch nadere informatie, kunt u uiteraard contact 
opnemen.  
 

Met vriendelijke groeten, namens het gehele 
onderzoeksteam,  
 
Drs. Lisette Bijker, 
psycholoog en PhD-
kandidaat  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VvOCM Presentatie: Nieuwe inzichten: 
 
In de bijlage tref je een flyer aan van de VvOCM. Deze 
presentatie schijnt voor ¾ te gaan over rugklachten, 
vandaar dat besloten is de bijlage op te nemen in de 
nieuwsbrief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

 l.bijker@vu.nl 

 +31 (0) 6 1458 5906 
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Onderzoek: Een nieuwe frontier voor de manuele 

therapie. 

 

De laatste 15 jaar is het inzicht in de rol van het 
immuunsysteem bij persisterende pijn spectaculair 
toegenomen. Ook bij musculoskeletale pijn speelt het 
immuunsysteem een belangrijke rol. Via 
dierexperimentele modellen voor musculoskeletale pijn en 
via onderzoek op mensen met musculoskeletale pijn (bv 
lage rugpijn) weten we dat verhoogde immuunreacties 
optreden, en correleren met pijn en herstel. Voor mensen 
met cervicale radiculopathie of a-specifieke nekpijn is dit 
nog niet of onvoldoende bekend. Dierexperimenteel 
onderzoek heeft tevens aangetoond dat diverse vormen 
van manuele therapie geassocieerd zijn met het 
verminderen van deze verhoogde immuunreacties. Ook 
beïnvloedt manuele therapie het immuunprofiel bij 
gezonde proefpersonen. Bij patiënten met 
musculoskeletale pijn weten we dat nog niet. Ons 
onderzoek heeft als doel om na te gaan of een 
toegenomen immuunreactie optreedt bij mensen met 
persisterende nekpijn en de effecten  van manuele 
therapie op de verhoogde immuunrespons zal worden 
onderzocht. Dit om de werkingsmechanismen van 
manuele therapie beter te begrijpen.  
 
Inzicht in immuunrespons veranderingen bij 
musculoskeletale pijn en de invloed van manuele therapie 
op de immuunrespons is belangrijk. De studie kan inzicht 
geven in de potentiële werkingsmechanismen van 
manuele therapie en kan resulteren tot bredere acceptatie 
en het doelgericht inzetten van manuele therapie. 
 
Voor dit onderzoek zijn 100 patiënten nodig met 
persisterende  a-specifieke nekpijn waarbij via 
bloedafname het immuunprofiel zal worden bepaald. 
Daarnaast zullen de patiënten eenmalig worden 
behandeld middels een manipulatie van de cervico-
thoracale overgang en een cervicale mobilisatie. Direct en 
na 120 minuten zal het immuunprofiel wederom bepaal 
worden. 
 
Voor dit onderzoek zijn wij dringend nog op zoek naar 
praktijken die willen deelnemen aan dit onderzoek. Ik 
hoop dat u mijn enthousiasme voor dit onderzoek deelt en 
hoop dat u mijn verzoek voor deelname aan het 
onderzoek overweegt.  
Dit onderzoek vormt onderdeel van het promotietraject 
van Ivo Lutke Schipholt onder leiding van Prof. Dr. Michel 
Coppieters en Dr. Wendy Scholten-Peeters. Voor meer 
informatie m.b.t. het onderzoek en als u zich wilt 
aanmelden, kunt u zich wenden tot de coördinerend 
onderzoeker: Ivo Lutke Schipholt via 
i.j.m.lutkeschipholt@vu.nl. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
drs. Ivo Lutke Schipholt 
 

 
 

Het Rug-team wenst iedereen een 
mooie herfst! 

 
 

 
Voor vragen/opmerkingen of tips over het Rug-

netwerk  

kunt u contact opnemen met Mariska Mooren,  

info@rug-netwerk.nl 
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