
Samenvatting 

De Rughuis Kennis Academie heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de Rughuis Methode op 

het algeheel welbevinden van mensen met een ernstige, chronische rugpijnstoornis. De Rughuis 

Methode is een interdisciplinaire interventie gebaseerd op een gedragswetenschappelijke 

totaalaanpak, waarin zowel de mentale als fysieke belastbaarheid worden geoptimaliseerd. Om de  

effecten van de behandeling te kunnen objectiveren is gebruik gemaakt van de testbatterij van Het 

Rughuis, welke met externe expertise (o.a. bijzondere leerstoel en lectoraat “Meten in de Zorg” van 

Universiteit Maastricht) is samengesteld en alle relevante domeinen van algeheel welbevinden 

omvat. De testbatterij wordt bij aanvang van het traject (INTAKE) afgenomen, en herhaald bij de 

tussentijdse evaluatie (TTE) en eindevaluatie (EE).  

Cliëntenpopulatie  

Het Rughuis is een gespecialiseerde GGZ zorginstelling welke zich richt op de behandeling van 

ernstige, chronische rugpijnstoornissen. De cliëntenpopulatie kenmerkt zich door complexe en 

langdurige klachten aan de nek, rug en/of bekken, waardoor men sterk beperkt wordt in sociaal en 

beroepsmatig functioneren. Op basis van baseline metingen kan worden gesteld dat de 

Rughuispopulatie valt onder de zwaardere categorie pijnpatiënten. In vergelijking met de normgroep 

chronische pijn scoort de Rughuispopulatie ‘boven gemiddeld’ op het ervaren van lichamelijke en 

psychische klachten. Ook de pijnscores liggen bij de Rughuispopulatie hoger dan de gemiddelde 

pijnscores gerapporteerd in diverse vergelijkbare Nederlandse studies onder chronisch (rug)pijn 

patiënten. Maximale pijnscores geven aan dat de onderzoekspopulatie geregeld ‘ernstige’ pijn 

ervaart. Wat betreft de fysieke belastbaarheid, laten de baseline metingen zien dat zowel de kracht 

als mobiliteit van de wervelkolom een sterk verminderd zijn ten opzichte van de normgroepen.       

Resultaat 

Er is aangetoond dat de interventie leidt tot een significant verminderde lijdensdruk, daar binnen het 

domein ‘ervaren lichamelijke en psychologische klachten’ (totaalscore PSNEUR, gemeten met de SCL-

90) een verschuiving plaats vindt van een ‘boven gemiddelde’ klachtenervaring naar een ‘beneden 

gemiddelde’ klachtenervaring. De holistische aanpak van Het Rughuis richt zich op zowel 

gedragsmatige als fysieke behandelparameters, waarin de overtuiging dat lichaam en geest nauw 

met elkaar verbonden zijn sterk naar de voorgrond treedt. Zodoende kan worden verklaard dat 

binnen alle dimensies van de SCL-90 op de diverse meetmomenten een significant verschil wordt 

gemeten.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1 en 2: Totaalscore en subschalen (ANG=Angst, 

AGO=Agorafobie, DEP=Depressie, SOM=Somatische klachten, 

IN=Insufficiëntie van denken en handelen, SEN=Wantrouwen en 

interpersoonlijke sensitiviteit, HOS=Hostiliteit, 

SLA=Slaapproblemen) gemeten met de SCL-90 

 



Naast deze vermindering in de klachtenervaring, worden ook binnen het domein ‘algehele 

gezondheid en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven’ (gemeten met de RAND-36) sterke 

significante verschillen gevonden. Er kan worden gesteld dat cliënten na afloop van de Rughuis 

Methode op alle dimensies (lichamelijk, geestelijke en sociale gezondheid) een verbeterde 

gezondheidstoestand en kwaliteit van leven ervaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In het dagelijks leven uit zich dit in een significant en klinische belangrijke verandering in de mate 

waarin cliënten beperkingen ervaren in het uitvoeren van hun alledaagse activiteiten of 

beroepsmatig functioneren. Naast de positieve invloed op beperkingen in alledaagse activiteiten, 

heeft het onderzoek uitgewezen dat de Rughuis Methode tevens tot een lagere pijnintensiteit leidt.  

  

 

 

 

 
Grafiek 4 en 5: Functionele beperkingen (QBPDS) en pijnervaring (GEM=gemiddelde pijn, MAX=maximale pijn) 

Hoewel pijnvermindering nooit een primair doel is van de Rughuis Methode, heeft de toepassing 

ervan bij deze populatie wel degelijk geleid tot een sterk significante en klinisch belangrijke afname 

van de gemiddelde en maximale pijnervaring. Dit impliceert dat als gevolg van de 

gedragsverandering en reactivering de pijnklachten afnemen. Middels het onderzoeken van de 

fysieke parameters mobiliteit en kracht van de wervelkolom is getracht de effecten van de 

interventie op de fysieke belastbaarheid te objectiveren.  

 

 

 

 

 

Grafiek 3: Rand-36 scores per subschaal (mentale gezondheid, 

sociaal functioneren, gezondheidsverandering, rolbeperking 

emotioneel probleem, fysiek functioneren, algehele 

gezondheidsbeleving, vitaliteit, pijn, rolbeperking fysiek probleem)  

 

Grafiek 6 en 7: Mobiliteit en Kracht wervelkolom 
(gemeten met de David Back Line) 

 



Als gevolg van de (jarenlange) pijnklachten en deconditionering wordt bij aanvang van de interventie 

een fors beperkte kracht en mobiliteit ten opzichte van de normgroep  waargenomen. De Rughuis 

Methode heeft in beide fysieke parameters geleid tot een sterk significante verandering en een 

benadering van de normgroep, wat duidt op een algehele reconditionering van de fysieke 

belastbaarheid.  

Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat, op basis van de onderzoeksresultaten van (maximaal) 246 

cliënten, de interdisciplinaire interventie toegepast binnen het Rughuis leidt tot een substantiële 

verbetering van het algeheel welbevinden van haar cliënten. Op alle onderzochte domeinen heeft dit 

onderzoek aangetoond dat er bij deze populatie sterke significante en klinisch belangrijke verschillen 

worden gevonden na toepassing van de Rughuis Methode. Onderscheidend is haar 

gedragswetenschappelijke, intensieve, individuele aanpak waarin drie verschillende vakgebieden 

streven naar een optimalisatie van de mentale en fysieke belastbaarheid. 

 

 

 

 


