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SAMENVATTING
Doel: het doel van dit artikel is een antwoord te geven op de volgende vraag: welke
oefentherapeutische interventie bij patiënten met spondylolisthesis bewerkstelligt een goede stabiliteit
van de lumbale wervelkolom?
Methode: voor deze literatuurstudie zijn diverse databanken geraadpleegd, zoals Medline, Cinahl,
doconline en Pubmed. Tevens is gebruik gemaakt van literatuur afkomstig uit de bibliotheek van de
Universiteit van Maastricht.
Resultaten: in dit artikel worden diverse oefentherapeutische interventies besproken die gebruikt
kunnen worden bij de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met spondylolisthesis. De nadruk
van dit artikel ligt op het effect van een specifiek oefenprogramma op de segmentale stabiliteit van de
lumbale wervelkolom bij spondylolisthesis. Hiervan is bewezen dat het een positief effect heeft op de
vermindering van pijnklachten en een toename van functionele activiteiten bij patiënten met
spondylolisthesis.
Conclusie: in de literatuur ziet men een verschuiving plaatsvinden van het trainen van grote
spiergroepen naar het specifiek en vooral functioneel trainen van diepe, stabiliserende musculatuur van
de wervelkolom bij patiënten met spondylolisthesis. Specifieke training van de segmentale stabiliteit is
essentieel bij de conservatieve behandeling van patiënten met spondylolisthesis. Om gegronde
uitspraken te kunnen doen over andere oefentherapeutische interventies zal verder gericht onderzoek
noodzakelijk zijn bij deze doelgroep.
Trefwoorden: spondylolisthesis, fysiotherapie, oefentherapie, stabiliteitstraining

INLEIDING
Lage rugklachten is een van de meest
voorkomende klachten van het houdings- en
bewegingsapparaat en kan ontstaan door vele
verschillende oorzaken. Segmentale
instabiliteit van de lumbale wervelkolom is een
potentiële oorzaak bij patiënten met chronische
lage rugklachten en kan een gevolg zijn van
spondylolysis of spondylolisthesis.6, 15, 20
In dit artikel zal voornamelijk de specifieke
oefenvormen worden beschreven, die gericht
zijn op het trainen van de segmentale stabiliteit
van de lumbale wervelkolom bij
spondylolisthesis.
METHODE
Voor deze literatuurstudie zijn diverse
databanken geraadpleegd, waaronder Medline,
Cinahl, Doconline en Pubmed. Naast algemene

informatie over spondylolisthesis, is er gezocht
naar specifieke literatuur over oefentherapie bij
volwassenen met spondylolisthesis met behulp
van de trefwoorden weergegeven in tabel 1.
Deze zijn los van elkaar en in verschillende
combinaties gebruikt. Daarnaast is er voor
deze literatuurstudie gebruik gemaakt van
artikelen afkomstig uit de bibliotheek van de
Universiteit van Maastricht. Tevens zijn alle
literatuurlijsten van de gevonden relevante
artikelen gescreend op relevante publicaties.
De richtlijn voor dit artikel was om literatuur te
gebruiken vanaf 1999. Het bleek echter dat de
literatuur over spondylolisthesis in relatie tot
oefentherapie zeer beperkt is. Vandaar dat er
tevens oudere artikelen toegevoegd zijn, die
door vele auteurs in de huidige literatuur als
uitgangspunt worden gebruikt.
Gezien het feit dat er beperkte literatuur
beschikbaar was met betrekking tot
spondylolisthesis in relatie tot oefentherapie,
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zijn de zoekcriteria tijdens de literatuurstudie
ruimer opgesteld. Er is tevens gebruik gemaakt
van literatuur waarin specifieke, stabiliserende
oefenprogramma’s bij chronische lage
rugklachten staan beschreven.
Naast artikelen over spondylolisthesis en de
behandeling daarvan, is literatuur opgenomen
over het beoordelen van wetenschappelijke
studies. Alle studies, die zijn opgenomen in dit
artikel, zijn gescreend aan de hand van de
Amsterdam-Maastricht Consensus List for
Quality Assessment.1
Zoektermen
Spondylolisthesis
Spondylolysis
Lumbar
spondylolisthesis
Lumbar spine
Low back pain
Lumbar stability
Lumbar instability
Stability/ Instability

Physical
therapy/Physiotherapy
Exercise
Exercise programs
Therapy
Rehabilitation
Stabilization
Trunk muscle

Tabel 1 Zoektermen

SPONDYLOLISHTESIS
Definitie
In vrijwel alle literatuur worden spondylolysis
en spondylolisthesis gezamenlijk omschreven.
Hoewel deze twee beelden radiografisch
gezien verschillend zijn, bestaat er een nauwe
relatie tussen deze twee begrippen. Alvorens in
te gaan op spondylolisthesis zal in dit artikel
kort de definiëring van spondylolysis worden
benoemd.
Spondylolysis wordt gedefinieerd als een
onderbreking, een of tweezijdig, in de arcus
vertebra ter plaatse van de pars interarticularis.
De lamina, die de onderste facetten en de
processus spinosus draagt, ligt los.6, 25
Progressie van deze fractuur kan resulteren in
spondylolisthesis, wat gedefinieerd wordt als
een verschuiving of afglijding van een wervel
ten opzichte van de onderliggende wervel naar
ventraal.15 Meestal betreft het een verschuiving
van L5 ten opzichte van het sacrum.25
Het classificatiesysteem van Meyerding
(1947)14, 25 is het meest gebruikte
graderingsysteem voor spondylolisthesis. De
mate van afglijding wordt procentueel
aangegeven door de afstand van de ventrale
verschuiving van het wervellichaam te delen
door de lengte van het caudaal gelegen
wervellichaam.

Indeling volgens Meyerding:
graad I
<25%
graad II
25-50%
graad III
50-75%
graad IV
75-100%
graad V
>100% volledige
afglijding
Tabel 1 Indeling van Meyerding

De incidentie van spondylolisthesis bedraagt
naar schatting 2 tot 6%. Een toegenomen
prevalentie van spondylolisthesis is te zien in
de leeftijdscategorie 5 tot 7 jaar en tijdens de
‘groeispurt’ in de tienerjaren.15, 26
De incidentie van spondylolisthesis is
gerelateerd aan leeftijd, erfelijkheid, geslacht,
ras en activiteitenniveau. Activiteiten waarbij
herhaalde hyperextensie of hyperflexie van de
lumbale wervelkolom plaatsvindt, verhogen de
kans op spondylolysis/listhesis.6, 25
De prevalentie van spondylolisthesis bij een
volwassen populatie met lage rugklachten
bedraagt 4 tot 8 procent.26 In een recente studie
is aangetoond dat er zich bij volwassene rond
het dertigste levensjaar een verergering van de
afglijding, variërend van 9 tot 30%, kan
voordoen bij deze populatie.2, 15
Etiologie
Ondanks genetische factoren kan men stellen
dat de voortdurende mechanische belasting
zorgt voor de uiteindelijke
‘vermoeidheidsbreuk’ van de pars
interarticularis, vooral bij kinderen en
jongvolwassene waarbij de wervelkolom nog
niet volgroeid is.6, 15
Uitgaande van etiologische en pathogenetische
factoren worden er 5 typen spondylolisthesis
onderscheiden: 6, 15, 25
- Type 1: Congenitale of displastische
spondylolisthesis: betreft een
onderontwikkeling van de facetgewrichten
van L5 en van de bovenzijde van het
sacrum.
- Type 2: Spondylolystische of istmische
spondylolisthesis. Meest voorkomende
vorm. Ontstaat als gevolg van een
dubbelzijdige spondylolysis. Dit defect van
de pars interarticularis is het resultaat van
stress en micro-traumata.
- Type 3: Degeneratieve spondylolisthesis.
Ontstaat als gevolg van artrose van de
discus intervertebralis. Komt voor bij
volwassen populatie.
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-

Type 4: Traumatische spondylolisthesis.
Type 5: Pathologische spondylolisthesis.

Klinisch Beeld
De presentatie van klachten bij
spondylolisthesis kan heel wisselend zijn, dit is
o.a. afhankelijk van de mate van afglijding. De
afglijding kan symptomatisch worden in de
adolescentie, wanneer de kans op verergering
toeneemt. De spondylolisthesis kan echter ook
pas op volwassen leeftijd klachten geven.25
De patiënten klagen over intermitterende lage
rugpijn, bil- en ischiaspijn die door activiteiten
verergert. Extensie, rotatie en strekken vanuit
een geflecteerde houding provoceren de
pijnklachten.6 Er is sprake van een
bewegingsbeperking en verhoogde tonus van
de paravertebrale musculatuur.15 Er kunnen bij
instabiliteit klachten voordoen van ‘giving
way’ en ‘catch’ bij het omhoog komen van een
voorover gebogen positie. Als gevolg van de
verkorting van de hamstrings is vaak een
afwijkend looppatroon te observeren, waarbij
een sterke rotatie van het bekken en een
verminderde extensie van de knie zichtbaar is.6,
25
Bij spondylolisthesis graad III of meer, is
een toename van de lordose opvallend, die
gepaard gaat met een achterovergekanteld
bekken. De slappe buikmusculatuur verergerd
de lordose, die op zijn beurt weer de
verplaatsing van de vertebrae voorwaarts kan
verergeren.6 Bij ernstige slip kunnen
radiculaire symptomen van L5 optreden dat
kan leiden tot een cauda-equinasyndroom.25
Behandeling
De behandeling wordt gebaseerd op basis van
de leeftijd van de patiënt, de duur van de
fractuur, de progressie van de spondylolisthesis
en het activiteitenniveau van de patiënt.6
Naast conservatieve behandeling bij istmische
spondylolisthesis kan een operatieve
behandeling noodzakelijk zijn.
Een chirurgische ingreep is geïndiceerd bij
patiënten die niet voldoende reageren op de
conservatieve behandeling, bij voortdurende
rugpijn en/of radiculaire pijn en ter preventie
van het verder afglijden van de vertebra bij een
slip van meer dan 50%.15, 25 De specifieke
reden voor chirurgische behandeling bij
volwassenen is vermindering van pijn. Anders
dan bij adolescenten is het niet de preventie
van progressie van de slip, omdat deze minder
snel toeneemt bij volwassenen. Indien verdere
slip toch optreedt, is het percentage progressie

vaak klein en meestal geen indicatie voor
operatie.25
RESULTATEN
Relatie instabiliteit en spondylolisthesis
Panjabi (1992)19, 20, 21 beschrijft segmentale
instabiliteit als een verminderde capaciteit van
het stabiliserende systeem van de wervelkolom
om de intervertebrale ‘neutrale zone’ binnen de
fysiologische grenzen te handhaven. Deze
neutrale zone wordt groter naarmate er sprake
is van intervertebraal letsel, degeneratie van de
discus intervertebralis en/of verzwakking van
de musculatuur. Men kan de ‘neutrale zone’
beschouwen als een belangrijke maat voor
segmentale instabiliteit. 19, 21
Zoals Panjabi aangeeft wordt het stabiliserende
systeem beïnvloedt door de interactie tussen
drie systemen: het passieve, actieve en neurale
sturingssysteem.19, 21 Het passieve subsysteem
bestaat uit de vertebrae, discus intervertebralis,
zygapophysiale gewrichten en de ligamenten.
Het actieve subsysteem wordt gevormd door
het spier- en peesstelsel dat de wervelkolom
omringt. Het neurale sturingssysteem bevat het
perifere en centrale zenuwstelsel die het
actieve systeem aanstuurt en zorgt voor de
dynamische stabiliteit.
In de literatuur bestaan er aanzienlijke
discussies over de exacte betekenis van
segmentale instabiliteit.22 Het is zeer moeilijk
om een klinische diagnose van lumbale
instabiliteit te stellen.
Lage rugklachten, waarbij de radiologische
diagnose spondylolysis of spondylolisthesis is
vastgesteld, worden beschouwd als een van de
meest duidelijke uitingen van lumbale
instabiliteit. De weerstand die normaal
gesproken voorkomt dat een wervel naar voren
glijdt, wordt voorzien door de facetgewrichten,
ligamenten en discus intervertebralis. Bij een
fractuur of subluxatie van de pars
interarticularis worden deze posterieure
elementen gecomprimeerd en schuift het
wervellichaam naar voren, waardoor er
instabiliteit ontstaat. 6, 15
Er zijn diverse studies die aantonen dat er
verhoging van de translatie- en
rotatiebewegingen op segmentaal niveau
voorkomen bij spondylolisthesis of
spondylolysis.19
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Spondylolisthesis en fysiotherapie
Bij de meeste gevallen van spondylolisthesis
en spondylolysis wordt een conservatieve
behandeling aanbevolen. Ondanks dat de
conservatieve behandeling al jaren wordt
uitgevoerd, zijn er slechts enkele studies die
het effect van de verschillende
behandelinterventies onderzoeken.15
Fysiotherapie is de meest toegepaste methode,
met als doel pijnvermindering, het vergroten
van de bewegingsuitslag en het herwinnen van
de stabiliteit van de wervelkolom.15
In 1989 werd door Sinaki et al.22 de inhoud van
de conservatieve behandeling bij
spondylolisthesis voor het eerst beschreven.
In de huidige literatuur wordt beschreven dat
de fysiotherapiebehandeling uit de volgende
onderdelen kan bestaan; versterking van de
buikmusculatuur, stretchen van hamstrings en
paravertebrale musculatuur, heupstabilisatietraining en houdings- en bewegingsadviezen,
eventueel in combinatie met het gebruik van
een brace. Hoge risicovolle activiteiten, o.a.
belastende sport, dienen vermeden te worden.
Terwijl algemene aërobe oefeningen en
sporten, zoals zwemmen en wandelen, juist
gestimuleerd dienen te worden. 6, 19
De oefentherapie vormt het belangrijkste
onderdeel van de conservatieve behandeling,
dit zal hieronder uitgebreider worden
beschreven.
Effect oefentherapie
In het onderzoek van Sinaki et al.22 werden 48
patiënten met symptomatische rugpijn,
secundair aan spondylolisthesis, drie jaar
gevolgd om de resultaten van twee
conservatieve oefenprogramma’s te kunnen
vergelijken. Het ene oefenprogramma bestond
uit flexie-oefeningen en het andere uit
extensie-oefeningen. Alle patiënten kregen
instructies over houding, tiltechnieken en het
gebruik van warmte voor het verminderen van
de symptomen.
Er vond een follow-up plaats na drie maanden
en drie jaar na de start van het onderzoek. Na
drie jaar had 19% van de flexiegroep matige
tot hevige pijn en was 24% niet in staat om te
werken of werden beperkt in hun
werkzaamheden, bij de extensiegroep was dit
respectievelijk 67 en 61%. Het totale
herstelpercentage na drie jaar was 62% bij de
flexiegroep en 0% bij de extensiegroep.
De studie van Sinaki et al. toont aan dat
wanneer men kiest voor conservatieve

behandeling in plaats van een operatieve
ingreep, flexie-oefeningen veel effectiever zijn
dan extensie-oefeningen voor het verminderen
van klachten.
Hun advies is om de volgende elementen in
een conservatief oefenprogramma terug te
laten komen; houdings- en tilinstructies om de
lumbale lordose en ongewenste
lichaamsmechanismen te verminderen; flexieoefeningen om de paravertebrale musculatuur
te rekken en om de buik- en lumbale
musculatuur te versterken.
Spratt et al.23 onderzochten de effectiviteit van
flexie- en extensie-oefeningen in combinatie
met het gebruik van braces bij patiënten met
spondylolisthesis, een dorsale sagitale
translatie of een normale sagitale translatie.
65 patiënten werden verdeeld over drie
verschillende groepen, een flexiegroep, een
extensiegroep en een controle groep. In iedere
groep was een gelijke vertegenwoordiging van
de verschillende mogelijke sagitale translaties
aanwezig. Alle groepen kregen, naast hun
specifieke oefeningen en gebruik van brace,
voorlichting over het omgaan met lage
rugklachten.
De volgende uitkomstmaten werden gebruikt;
de bevindingen van de patiënt over het effect
van de brace, de oefeningen en het
voorlichtingsprogramma; het krachtsverschil
van de rompspieren en de bewegingsuitslagen.
Het algemene resultaat werd gebaseerd op de
VAS-score.
Het belangrijkste effect dat tijdens deze studie
werd aangetoond was dat de extensiegroep
effectief was, er werd een duidelijke
pijnvermindering na één maand gemeten bij
deze groep.
Effect stabiliteitstraining
In de huidige literatuur wordt er veel
gepubliceerd over de fysiotherapeutische
behandeling bij patiënten met chronische lage
rugklachten, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een specifiek stabiliserend
oefenprogramma, met als primaire doel de
dynamische stabiliteit en de segmentale
controle van de wervelkolom te
bewerkstelligen.
Men is van mening dat de rol van de diepe
buikmusculatuur, de m. obliquus internus
abdominis en de m. transversus abdominis,
samen met co-contractie van de mm. multifidi
zorgen voor een stabiliserend effect op de
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lumbale wervelkolom via de fascia
thoracolumbalis, in combinatie met de
verhoging van de intra-abdominale druk.19, 20, 21
Patiënten met lumbale disfunctie hebben vaak
problemen met het onbewust aanspannen van
de diepe stabilisatoren van de romp en
gebruiken compensatiemechanismen om de
stabiliteit van de wervelkolom te waarborgen.6,
19
Dit is het specifieke probleem bij
spondylolisthesis. Het enige dat verdere
ventrale verschuiving verhindert is de fixatie
door de discus intervertebralis en de
paravertebrale spieren. De constante
contractietoestand van deze spieren is de reden
voor de pijnklachten bij spondylolisthesis. 10
Oefeningen waarbij de grote primaire
rompmusculatuur worden getraind versterken
deze patronen. Daarom is van groot belang om
de m.transversus en de multifidi te trainen.
Aanspanning van deze spieren verhogen de
intra-abdominale druk, die zorgt voor een
vermindering van de druk op de pars
interarticularis. 6, 19
Richardson et al.21 veronderstellen dat
specifieke submaximale training van deze
stabiliteitsspieren van de lumbale wervelkolom
en de integratie van deze training in
functionele taken, pijn en functionele
beperkingen zullen verminderen bij patiënten
met lage rugklachten met een mechanische
oorzaak. Klinisch gezien zou deze aanpak
voornamelijk effectief zijn indien er sprake is
van segmentale instabiliteit van de lumbale
wervelkolom.

controle groep. De specifieke oefengroep kreeg
een oefenprogramma gericht op de diepe
buikmusculatuur met co-contractie van de
mm.multifidi proximaal van het defect van de
pars interarticularis.Wanneer een goede
uitvoering van de contracties werd bereikt,
zonder compensaties van andere spiergroepen,
werden de patiënten aangemoedigd deze
spieren te activeren tijdens dagelijkse
activiteiten. De activiteiten die voor de
behandeling als pijnlijk werden ervaren of het
gevoel van instabiliteit gaven, werden
voornamelijk getraind. Bij deze oefeningen
werd gebruik gemaakt van EMG als
meetinstrument.
Na de behandeling liet de groep met de
specifieke training een statisch significante
vermindering van pijn en een verhoging van
functionele mogelijkheden zien, die behouden
bleef bij de follow-up na 3 en 30 maanden.
De resultaten van deze studie ondersteunen de
oorspronkelijke hypothese en de hypothese van
Panjabi.19, 21 Dat de stabiliteit van de lumbale
wervelkolom namelijk afhankelijk is van
zowel de morfologische basis, maar zeker ook
van een correct functionerende
neuromusculaire systeem. Men kan dus zeggen
dat wanneer de morfologische basis van de
wervelkolom verminderd is, zoals bij
spondylolisthesis en spondylolysis het geval is,
het neuromusculaire systeem als compensatie
kan fungeren, om op die manier de dynamische
stabiliteit van de wervelkolom te waarborgen
die tijdens het dagelijkse leven nodig is.
DISCUSSIE

Op basis van deze studie, formuleerden
O’Sullivan et al.19 de volgende hypothese:
wanneer de integriteit van de passieve
stabiliserende structuren verminderd is, zoals
bij chronische spondyolysis en
spondylolisthesis, dan zal het neuromusculaire
systeem een belangrijke rol spelen bij het
waarborgen van de dynamische stabiliteit van
de wervel.
In deze studie wordt het effect van een
specifiek oefenprogramma onderzocht bij 44
patiënten met spondylolysis of
spondylolisthesis graad 1 of 2.
Dit onderzoek maakte gebruik van twee
vragenlijsten, de McGill pain questionnaire en
de Oswestry disability questionnaire, om de
belangrijkste uitkomstmaten te scoren.
De patiënten werden over twee groepen
verdeeld, de specifieke oefengroep en de

In de studie van Sinaki et al. 22 is bewezen dat
flexie-oefeningen de klachten aanzienlijk
verminderen. De auteurs gaan uit van de
hypothese dat spondylolysis en isthmistische
spondylolisthesis een ‘vermoeidheidsbreuk’
vertegenwoordigen van de pars interarticularis
als gevolg van bewegingen en lumbale druk
door de lumbale lordose. Deze theorie worden
door diverse auteurs 6, 15 ondersteund. Lumbale
extensie-oefeningen lijken deze lumbale
lordose te versterken en daardoor de lumbale
spondylolisthesis en de geassocieerde rugpijn
te verergeren. Een logisch gevolg voor de
conservatieve behandeling is dat vermindering
van de lumbale lordose zo goed mogelijk
gereduceerd dient te worden met flexieoefeningen.
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Dit is in strijd met de gegevens van de studie,
die is uitgevoerd door Spratt et al. 23, waaruit
blijkt dat juist extensie-oefeningen
pijnvermindering opleveren bij patiënten met
spondylolisthesis. De resultaten van deze
studie zijn echter niet volledig betrouwbaar.
De behandelinterventies staan niet tot in detail
beschreven, naast de extensie-oefeningen
wordt tevens gebruik van een brace, er is
sprake van een kleine populatie en de gekozen
meetinstrumenten zijn niet goed beschreven in
termen van betrouwbaarheid en validiteit. De
auteurs waren zelf eveneens verrast over de
resultaten van de extensiegroep. Hun
oorspronkelijke gedachte was dat deze
behandeling de klachten bij deze
patiëntengroep zelfs zou verergeren.

wervelkolom bij patiënten met
spondylolisthesis. Specifieke training van
segmentale stabiliteit is essentieel bij
conservatieve behandeling van patiënten met
spondylolisthesis. Hiervan is bewezen dat het
een positief effect heeft op de vermindering
van pijnklachten en een vermindering van
functionele beperkingen bij patiënten met
spondylolisthesis.

In de studie van O’Sullivan et al.19 is
aangetoond dat training van de diepe
stabiliserende musculatuur effectiever is
gebleken dan traditionele revalidatie
oefeningen bij de doelgroep spondylolisthesis
en spondylolysis. Recente studies 4, 5, 9, 13, 20, 21
bij chronische lage rugklachten bevestigen de
resultaten van deze studie van O’sullivan et al.
Er zijn tevens twee recente case-reports 3, 26 die
dit positieve effect aantonen bij de doelgroep
spondylolisthesis en spondylolysis. Echter in
combinatie met massage, manipulaties,
mobiliserende technieken en rekoefeningen
voor de verhoogde paravertebrale musculatuur.

2. Beutler, W.J. et al., The natural history of
spondylolysis and spondylolisthesis : 45year follow-up evaluation, Spine, 2003;
28(10): p1027-1035

Er is tijdens deze literatuurstudie geen
onderzoek gevonden waarin de mate van
afglijding/verschuiving bij spondylolisthesis
door de genoemde interventies wordt
verminderd of juist wordt verergerd. In de
studies worden, naast toename van de
dwarsdoorsnede van de mm. multifidi 4, pijn en
functionele beperkingen als belangrijkste
uitkomstmaten gebruikt. 19, 22, 23
CONCLUSIE
Om gegronde uitspraken te kunnen doen over
oefentherapeutische interventies, zoals flexieof extensie-oefeningen, zal verder gericht
onderzoek noodzakelijk zijn bij deze
doelgroep.
In de literatuur ziet men echter een duidelijke
verschuiving plaatsvinden van het trainen van
grote spiergroepen naar een functionele
integratie van specifieke oefeningen, gericht op
de diepe, stabiliserende musculatuur van de
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