
• Programma 18:30 – 19:00 uur: Inhoudelijk deel

- LRP in het Nieuws

- SBTwente inhoud

- Bespreking artikel Pardo et al over de 

toegevoegde waarde van PNE

• Door Gerard Koel: 

WG inhoud RNT 

Volgende bijeenkomst RNT congress op 13-11-2018.
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The Lancet, march 2018.















Vraag 1:

Bij 1 op 1 consult kleren altijd uit?

Is sprake van een 

schuivend proces ??



Vraag 2:  Op welke wijze stel je vast of je 

LRP patiënt passende verwachtingen van 

onze therapie heeft ?

• Zijn patient expectations over een therapie 

relevant voor de uitkomst van die therapie?

• Zijn patient expectations een onderdeel van 

evidence based practice?





Vraag 3: Geïncludeerde patienten?





Vraag 4: Over de oefentrouw?



Vraag 5: 

Zijn de verschillen klinisch relevant?

• In de methoden-paragraaf worden de 

MCID’s / MCIB’s van de meetinstrumenten 

netjes beschreven:

- NPRS : 2 punten

- RMDQ bij ‘minimal disability’ : 1-2 punten

- RMDQ bij ‘severe disability’ : 7-8 punten

- Tampa (11 vragen) : 5,6 punten





Vraag 6a:

Kun je de inhoud van het PNE 

programma inschatten?

Vraag 6b:

Vind je dat RNT haar leden dient te 

voorzien van een ‘standaard’ lesinhoud?



Vraag 7:

De zin van het TE programma?



Vraag 7:

De zin van het TE programma?



Vraag 8:

Trouw van Ned. fysio’s aan ‘oude’ richtlijn?





Vraag 9:

Bewustheid KNGF – NVMT richtlijn 2013 

tijdens het handelen bij LRP patiënten?



Vraag 10:

Zin van het reflecteren op het handelen 

van een RNT fysiotherapeut?



• In studie Fritz et al 2015 doet early FT – MT 

het veel minder goed dan verwacht.

• Missen we elementen in de TBC die wel 

bepalend zijn voor het resultaat?

• Dienen we een nieuwe TBC te ontwikkelen?

Of stoppen we met ‘stratified LBP care’?

• Volgende RNT bijeenkomst 02 –11–2017.

Samenvattend.


