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GEZONDHEID SUBSTANTIEEL VERBETERD

De Rughuis Methode heeft aangetoond dat de gezondheidstoestand en kwaliteit van 
leven bij patiënten met chronische rugklachten enorm kan toenemen. Het 
functioneren van patiënten op fysiek, psychisch en sociaal gebied is na de 
interventie substantieel toegenomen. De interdisciplinaire totaalaanpak leidt op alle 
domeinen tot sterke significante verschillen en nadert de normwaarden van de 
gezonde bevolking.

Figuur 1: Kwaliteit van leven (RAND 36-Item Health 
Survey) aan het begin en eind van de behandeling 
vergeleken met normwaarden van de gezonde
Nederlandse bevolking. Waarden weergegeven op 
100 punt schaal, hogere scores corresponderen 
met een verhoogde kwaliteit van leven en 
verbeterde gezondheidstoestand.

(FF=Fysiek Functioneren, SF=Sociaal 
Functioneren, RF=Rolbeperking Fysiek, 
RE=Rolbeperking Emotioneel, MG=Mentale 
Gezondheid, VT=Vitaliteit, LP=Lichamelijke Pijn, 
AG=Algemene Gezondheidsbeleving, 
GV=Gezondheidsverandering)



De behandeling van het Rughuis leidt tot een sterke afname van de maximale (31%) en gemiddelde (36%) ervaren pijnklachten, 
zonder dat er een specifieke pijninterventie wordt toegepast. 

De kwaliteit van leven van de Rughuispopulatie is vergeleken met andere patiëntpopulaties en de gezonde Nederlandse bevolking. 
Patiënten met chronische rugklachten hebben een sterk verminderde kwaliteit van leven op alle gemeten domeinen.

Figuur 2: Maximale en gemiddelde pijnscores gemeten 
met de Numeric Pain Rating Scale (NPRS) vragenlijst 
(0-10) aan het begin (INTAKE), tussentijds (TUSSEN) en 
aan het eind (EIND) van de behandeling. Hogere scores 
corresponderen met een hogere pijnervaring.    

Figuur 3: Kwaliteit van leven van verschillende patiënt 
populaties (RAND 36-Item Health Survey) weergegeven 
op 100 punt schaal, waarbij hogere scores corresponderen 
met een verhoogde kwaliteit van leven. 

(FF=Fysiek Functioneren, SF=Sociaal Functioneren, 
RF=Rolbeperking Fysiek, RE=Rolbeperking Emotioneel, 
MG=Mentale Gezondheid, VT=Vitaliteit, LP=Lichamelijke 
Pijn, AG=Algemene Gezondheidsbeleving)

SIGNIFICANTE PIJNAFNAME NA TOEPASSING RUGHUIS METHODE

IMPACT CHRONISCHE PIJN OP KWALITEIT VAN LEVEN



De Rughuis Kennis Academie heeft onderzoek gedaan 
naar de effecten van de Rughuis Methode op het algeheel 
welbevinden van patiënten met een ernstige, chronische 
rugpijnstoornis.

Om alle relevante domeinen van algeheel welbevinden te 
kunnen objectiveren, is met externe expertise een speciale 
testbatterij ontwikkeld. Hiervan zijn de volgende 
uitkomstmaten gebruikt om de effecten op algeheel 
welbevinden te analyseren:

         - kwaliteit van leven 
         - ervaren klachten 
         - functionele beperkingen 
         - pijnervaring 
         - fysieke belastbaarheid 
  
Gegevens van (maximaal) 247 patiënten zijn op drie 
meetmomenten (intake, tussentijdse evaluatie en 
eindevaluatie) geanalyseerd om uitspraken te doen over 
de Rughuispopulatie en de effecten van de interventie. 

ZWARE EN COMPLEXE 
PATIËNTPOPULATIE

 Op basis van de baseline metingen kan gesteld worden 
dat de Rughuispopulatie als een ‘zwaardere’ 
patiëntcategorie kan worden beschouwd: Er is sprake 
van een interferentie tussen een sterk verminderde 
kwaliteit van leven, bovengemiddeld veel psychische en 
lichamelijke klachten, hoge pijnscores en een algehele 
fysieke deconditionering.      

STATISTISCHE VERANTWOORDING

Statistische analyse heeft plaats gevonden middels het 
programma SPSS (versie 22), alle beschreven resultaten 
zijn sterk significant (p<0.001) tussen baseline en 
eindmetingen. 

Waar bekend, is rekening gehouden met (internationaal) 
geldende normgroepen of waarden voor klinisch relevante 
verschillen (Minimum Clinically Important Change, MCIC).
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STERKE DALING ALGEMENE KLACHTEN ERVARING

Chronische rugklachten uiten zich niet alleen in lichamelijke klachten. Met de SCL 90 
vragenlijst is de lichamelijke en psychische klachten ervaring in kaart gebracht. Op alle 
subschalen (waaronder angst, depressie, somatische klachten en slaapproblemen) wordt 
bij de intake bovengemiddeld gescoord ten opzichte van de normgroep chronische 
pijnpatiënten. 
 
De gedragsgeoriënteerde holistische behandeling heeft een zeer positieve invloed op de 
ernst van de ervaren klachten. Op zowel de totaalscore (PSNEUR) als alle subschalen 
heeft de interventie geleid tot een significante afname in ervaren klachten. Er heeft een 
verschuiving plaats gevonden van een ‘boven gemiddelde’ naar een ‘beneden gemiddelde’ 
lichamelijke en psychische klachten ervaring ten opzichte van de normgroep chronische 
pijnpatiënten.     

Figuur 4: Totaalscore ervaren lichamelijke en psychische klachten (PSNEUR) gemeten met de SCL-90 vragenlijst  aan het begin 
(INTAKE), tussentijds (TTE) en aan het eind (EE) van de behandeling, vergeleken met de normgroep chronische pijnpatiënten. Lagere 
scores corresponderen met minder ervaren klachten.



MINDER BEPERKINGEN IN ADL

Fysieke ongemakken als chronische rugklachten 
uiten zich met name in beperkingen in dagelijkse 
activiteiten (ADL) en tijdens sociaal of 
beroepsmatig functioneren. De Rughuis 
Methode streeft middels het creëren van een 
gedragsverandering naar een verbetering van 
deze activiteiten- en participatielevels. 

Gedurende de interventie wordt binnen het 
domein ‘ADL & Functionele beperkingen’ een 
gemiddelde daling van 35.4% gezien. Om te 
kunnen spreken van een klinisch belangrijke 
verbetering (MCIC) dient een minimale daling 
van 18.1% plaats te vinden. 

De sterk significante verschillen en klinisch 
belangrijke verbetering tussen de baseline en 
eindmetingen tonen aan dat patiënten na de 
interventie substantieel minder beperkt worden 
in hun algemeen dagelijks leven. 

PATIËNTTEVREDENHEID 

Het Rughuis neemt na afloop van 
ieder behandeltraject een 
Costumer Qualtity Index 
(CQ-index) af. In deze enquête 
wordt door middel van 35 items 
de tevredenheid van patiënten 
gemeten. Tot slot wordt 
gevraagd een algemeen
rapportcijfer voor Het Rughuis 
te geven. Analyse van deze 
enquêtes toont een gemiddelde 
patiënttevredenheid van 8,6.     

Figuur 5: ADL & Functionele beperkingen gemeten met de 
Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) vragenlijst 
(0-100) aan het begin (INTAKE), tussentijds (TUSSEN) en 
aan het eind (EIND) van de behandeling. Hogere scores 
corresponderen met grotere functionele beperkingen. 



STERKER EN BEWEEGLIJKER: WEL DEGELIJK TRAINBAAR!

Als gevolg van de (jarenlange) somatisch onvoldoende verklaarde pijnklachten (SOLK), overbelasting en/of 
deconditionering wordt bij aanvang van de interventie een fors beperkte kracht en mobiliteit ten opzichte van de 
gezonde normgroep waargenomen. 

Het biopsychosociale model, de overtuiging dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, staat 
centraal binnen de Rughuis Methode. De gespecialiseerde interdisciplinaire cognitieve gedragstherapie wordt 
standaard gecombineerd met het optimaliseren van de algehele fysieke belastbaarheid. Veilig en geïsoleerd trainen 
op specifieke trainingsapparatuur wordt afgewisseld met functionele psychosomatische oefentherapie. Positieve 
bewegingservaringen verminderen de bewegingsangst en dragen zo bij aan de gewenste reactivering. 

Analyse van de fysieke parameters kracht en mobiliteit laten op alle onderzochte bewegingsrichtingen van de 
wervelkolom sterk significante veranderingen zien  en naderen de waardes van de gezonde normgroep, wat duidt op 
een algehele reconditionering van de fysieke belastbaarheid na toepassing van de Rughuis Methode. Hiermee wordt 
aangetoond dat deze populatie wel degelijk trainbaar is.  

Figuur 6: Mobiliteit en relatieve kracht van de wervelkolom in verschillende richtingen gemeten met het David Spine Concept aan het begin (INT) en eind (EE) 
van de behandeling. Mobiliteit in graden, relatieve kracht in Nm/kg. LAT=Lateroflexie, ROT=Rotatie, NORM=Referentiewaarden van de gezonde bevolking.



Het Rughuis richt zich op een totaalaanpak 
van chronische rugklachten. Door een 
intensieve en individuele behandeling wordt 
de mentale en fysieke belastbaarheid 
geoptimaliseerd. 

Deze aanpak leidt tot significante 
verbeteringen op alle domeinen van algeheel 
welbevinden: kwaliteit van leven, ervaren 
lichamelijke en psychische klachten, 
functionele beperkingen, pijnbeleving en de 
fysieke belastbaarheid. 

De grafiek toont de procentuele toename van alle 
geanalyseerde parameters binnen de verschillende 
onderzochte domeinen halverwege (TTE) en aan het 
eind (EE) van de behandeling.
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