
RUGSCHOLING OF BEHANDELING? (II) 
A. enj.H. Bruggeman, fysiotherapeuten te Hengelo (0) en Enschede

ln het eerste nummer van FYSIOITHERAPIE 2000 werden wegens ruim
tegebrek twee casuïstiehen geplaatst, zonder wetenschappelijhe verantwoording. 

Voor een betere aansluiting met de theoretisc;he, wetenschappelijke beschou-
1,ving, plaatsen wij in dit tweede nummer nog een derde casuïstieh, om de relalie lussen 
de prcil�lijh, het verhaal van de patiënt en de wetenschap beter le doen uithomen. 

Patiënt C: 
is een 46-jarige man, leidinggevend 
ambtenaar in gemeentelijke dienst. Hij 
heeft veel ziLLend werk en vergadert 
veel. Zijn hobby's zijn tennis, twee LOL 
drie keer per week en volleybal,één keer 
per week. Bovendien is hij aktief in hel 
verenigingsleven, in bestuurlijke zin. 

In een weekend in september begin
nen de rugklachten bij hel werken in de 
LUin Hij heeft eerder, in heLzelJde week
end, de.verf van kozijnen en deuren af
gekrabd, vooral ook laag bij de grond. 

Pmiëm krijgt tijdens dit tuinwerk 
wat rugklachten. Hij denkt dat dit mis
schien wel door de kou komt en gaat 
zich wal warmer kleden. 1-lël hel.pt wei
nig 's NachLs krijgt hij last, wordt een 
aantal keren wakker en kan moeilijk uit 
bed komen. Hij heelt het idee, dal een 
warm bad hem wel zal helpen. ln eerste 
instamie lijkt die indruk juisL, maar na 
het afdrogen i.s het <1l snel weer mis. 

No een amoriLje met vrouw en kin
deren is patiëm erg stijf bij het uil de au
to komen. Tegen de avond kan hij 
nauwelijks nog ziLLen en ::tl leen maar 
krom door de kamer lopen. 

Op maandagochtend loopL hij nog 
krom. Kleren aamrekken gaat moeilijk. 
l fij moel half gaan liggen, om zijn sok
ken aan Le krijgen. 

Hij ging die dag nng wel werken, 
maar moet veel gaan staan. Uil zit kan 
hi.J niel direkl weglopen. Hij heeft even 
Lijd nodig om wat rechLer op te komen. 
Hij gaal erg vaak koffie halen om de zit
perioden Le onderbreken. 

Na I wee dagen gaat hij naar de huis
arts, omdat het werken bijna nieL rn.eer 
is vol Le houden. 

Deze schrijft paracetamol voor om 
de pijn te stillen en de spieren wat te 
omspannen. De huisarts raadt nog f y
siotherapie aan, maar de patiëm zelf wil 
hel eerst rneL medicijnen proberen. 

Hij blijft twee dagen thuis en rust 
veel, dit bevalt hem goed. 

Als l1ij na de derde dag 's morgens 
h.el idee hedt, dat het allemaal weer wat
beter gaat, besluit hij wat grondgymnas
tiek te doen. Dit lijkl hem goed om de
spieren weer wal soepel te maken.

Na de eerste pogingz-ijn Lenen Le ra
ken, schiet het hem in de rug en kan hij 
nauwelijks nog overeind komen. 

Hij besluit terug te gaan naar de huis
ans. Deze raadt hem nogmaals fysiothe
rapie aan, waarna de paliëm bij ons komt. 

Gezien de ernst van de klachten van 
de patiët1L laten wiJ hem alleen het bo
venlichaam ontbloten en zijn broek los
maken. 

Hij mag zi_j n lange broek, .schoenen 
en sokken aanhouden. Bij het uiurek
ken ervan zou hij Leveel belastende 
llexiebewegingen moeten maken. Wij 
besluiten hel runktieonderzoek te be
perken orn de patiënt nîeL aan nodeloze 
belastingen te onderwerpen. 

PaLiënt staat in een amalgische hou
ding met een scoliose rechts convex. 
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_/olo 4: Ky.Jose mclin.g (in clitgeval /?U 
bu}?hen) mel gon iomeler 

Kyfose in  zit is 10° (gemeten met een 
goniometer, zie foto 4). Extensie en 
nexie zijn nauwelijks mogelijk. Lat.ero
flexie naar links 10° (ook gemeten met 
een goniometer), naar rechts is geen la
teroflexie mogelijk. De pijn wordt aan
gegeven rechts laag lumbaal paraverte
braal met irradiatie niet verder dan de 
gluteaal plooi. Flexiecompressietesten 
(exm, manuele druk Loevoegen op de 
schouders in kyfotische zit) zijn bij wei
nig toegevoegde druk al positief, exten
siecompressietesten (extra manuele 
druk LOevoegen op de schouders in 
lordotische ziL) in veel mindere male. 
Neurologisch onderzoek: SLR links 
70° , rechts 60° , APR links en rechts 
symmetrisch zwak, verder neurologisch 
onderzoek geen bijzonderheden. Psy
chosociaal geen bijzonderheden. Er 
wordt uitgegaan van de waarschijnlijk
heidsdiagnose P.D.A. l. 

WiJ besluiten dezelfde strategie te 
volgen als biJ de in hel vorlge nummer 
beschreven patiënten. Deze patiënt be
grijpt, na voorlichting, goed waarom 
zijn rugklachten Lijclens de 
ochtendgymnasLiek verergerd zijn. Hij 
merkt op, d<1t het toch beter was ge
weest direkt naar de rysiotherapem Le 
gaan i.p.v. het eersL zel r met medicijnen 
te proberen. 

Patiënt wil eigenlijk dirckL weer aan 
het werk, maar dit wordL hem door ons 
a[geraden. Wij raden hem aan na het 
weekend Le bezien or werken rneL hel 
dragen van een gordel mogeli,ik is. 

Na het weekend zijn de klachten 
duidelijk verminderd. Er is geen antal
gische houding meer en de patiënt kan 
met de gordel goed ziLLen op een gewo
ne sLOel. Wij besluiten samen, dal pa
tiënt met gordel over kan gaan LOL 
werkhervatting. Door de werkhervat
ting ontslaat geen recidief. 

Pariëm wordt één week sympLonw-
1isch behandeld en daarna alleen nog 
met individuele rugscholing: het aanle
ren van houdingen en bewegingen mel 
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