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Anamnese bij rugpijn
Wat zijn ondervonden barrières en factoren
die bijdragen aan het uitvragen van plasklachten?

Achtergrond

Implicaties

Doel

Aspecifieke lage rugpijn en plasklachten 
komen samen veel voor, zowel bij mannen 
als bij vrouwen.
Plasklachten zijn erg beperkend en dragen 
mogelijk bij aan een vertraagd herstel van 
lage rugpijn.
Het meenemen van plasklachten in de 
behandeling van aspecifieke lage rugpijn is 
daarom belangrijk.

Plasklachten worden vaak niet uitgevraagd 
bij patiënten met aspecifieke lage rugpijn als 
gevolg van gebrek aan kennis, 
gestandaardiseerd gedrag, verwachtingen 
van de patiënt volgens de therapeut, en 
sociaal, culturele en emotionele barrières.

Het aanreiken van kennis via basis- en 
vervolgopleidingen, richtlijnen en cursussen 
zouden fysiotherapeuten kunnen helpen om 
plasklachten beter bespreekbaar te maken 
met de patiënt.

De bekkenfysiotherapeut speelt een 
belangrijke rol in het verbreden van kennis 
en als hèt aanspreekpunt binnen de praktijk.

Inzicht krijgen in welke barrières 
ondervonden worden en welke factoren 
bijdragen aan het uitvragen van 
plasklachten bij patiënten met aspecifieke 
lage rugpijn door fysiotherapeuten in de 
eerstelijnszorg.

ResultatenResultaten
Nooit - 10%
Soms - 41%
Altijd - 48%

Frequentie

Secundaire factoren

Kennis:
Educatie en kennis

De bekkenfysiotherapeut 
als kennisbron
Kennis van het zorgpad

Barrières

Gebrek aan kennis
Standaard procedure 

Verwachtingen patiënt
volgens de fysiotherapeut
Sociale, culturele en emo-
tionele barrières:

Persoonlijke barrières
Sociale en culturele
barrières

Facilitatoren

Vaardigheden en ervaring 
van de fysiotherapeut:

Ervaring van de fysiother-
apeut
Onderwerp introduceren 
bij de patiënt

Nee […] Omdat dat vaak niet de 
klacht is waarvoor ze binnen-

komen... bij mij.

Naja het was gewoon [...] 
mensen ervaren zo dat ze 

niet kunnen vertellen, het is 
niet een onderwerp wat je 

gelijk de wereld ingegooid. 
En ik, ik denk dat ouderen 
het idee hebben dat ze de 
enige zijn maar dat zijn ze 
zeker niet. Dus het is wat 

moeilijker om erover te 
praten denk ik.

En... Je gaat natuurlijk wel 
steeds makkelijker om over 
plassen, poepen en vrijen te 
praten. Dus ik snap ook wel 
dat patiënten dat ook eerst 

lastig vinden. En? Nu praat je, 
heel makkelijk over plassen 

omdat je het altijd doet.

Ik vind het belangrijk dat alle
therapeuten het bewustzijn hebben

dat het een rol kan spelen. En als ze
dat dan ook enigszins vermoeden […] 
Je kunt eigenlijk hele simpele vragen 
stellen waarmee je niet met jezelf in 
conflict komt en misschien een con-
clusie trekken van ‘nou, laat ik eens 
een collega erbij betrekken die wel 

bekkentherapeut is zodat we samen 
eens gaan kijken of we daar uitkomen’.

Methode
Een kwalitatief onderzoek aan de hand van 
semigestructureerde interviews met 29 
fysiotherapeuten (13 bekkenfysiothera-
peuten, 16 algemeen/manueel therapeuten).
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