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Government policy
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Living Technology and Health



Introductie

2012

Dynamic Back Stability Training

at fysiogo4it! en fysiotherapie Borgert. 

Wat is het effect van DBST op lumbale en 

bekken musculatuur op spieractiviteit met 

EMG?



Survey in RNT

• Online survey naar 134 praktijken (72% 

response)

• Doel: meer inzicht krijgen in het 

behandelbeleid bij CLBP en het gebruik van 

technologie voor diagnostiek en behandeling.

BEDANKT!!!



Samenvatting

Wat is uw gebruikelijke beleid bij een patiënt met 

chronische lage rugpijn zonder rode vlaggen of 

radiculaire verschijnselen? (Meerdere antwoorden 

mogelijk)



Samenvatting

Gebruikt u technologie voor het in kaart 

brengen van lumbale instabiliteit?



Samenvatting

Hoe is uw visie ten opzichte van technologie voor de 

diagnostiek van lumbale actieve instabiliteit? (Meerdere 

antwoorden mogelijk)



Samenvatting

Zou u bereid zijn om mee te werken aan een gerandomiseerd 

onderzoek waarin we onderzoeken of technologische innovaties 

kunnen bijdragen aan het identificeren van relevante subgroepen bij 

deze patiëntencategorie en daarop specifieke therapie elementen te 

geven. Zo ja, wat zou u hiervoor nodig hebben? (dit is geen 

intentieverklaring)



De vervolgstap

• RAAK pro aanvraag → landelijke indiening 
bij NWO, deadline 12 december.

• max 1 M waarvan 300.000 in kind. 

• 2 promovendi, een veelvoud aan studenten 
MSc en BSc

• Gerandomiseerd onderzoek, start plmn
2016.



Doelstellingen

1. Het onderzoeken en kwantificeren van functionele en 

morfologische veranderingen met behulp van 3-d 

kinematica, echografie en EMG.

2. Het beschikbaar maken van een handzaam en 

betaalbaar instrument dat concurrent valide is met de 

gouden standaarden gebruikt onder doelstelling 1.

3. Het toetsten van de meerwaarde van subgroepen op 

basis van functie en morfologie door middel van 

technologie in de fysiotherapeutische behandelpraktijk. 



Functie en morfologie

• Functie: surface EMG, 3d kinematica

• Morfologie: MSU-echografie

• 3-5-tal diagnostische centra: Saxion, OCON 
ovb, enkele praktijken 





What’s in it for u?

• 6x nascholingsbijeenkomsten in het 
gestandaardiseerd afnemen van beide 
protocollen (geaccrediteerd) (2x tussentijds)

• Extra kennis

• Pilot met EMG en 3d kinematica na validatie

• Diagnostische centra: standaardisatie en 
nascholing voor het afnemen van 
diagnostiek en beschikbaarheid technologie.

• Congres deelname na afsluiting 



Wat vragen wij?

• Bereidheid om de therapie te randomiseren 
bij patiënten met aCLRP waarbij geen 
eenduidigheid is over te volgen beleid.

• Tijdsinvestering (1 uur per patiënt, 
vragenlijsten afname)

• (Bij affiniteit) studentbegeleiding

• Bereidheid volgen van scholing (18 uur 
direct, 16 uur indirect)

• Totaal over 3 jaren ±80 uur







Vragen?


