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Summary

Although low back pain occurs frequently there is no consensus about its
management. A large variety of therapeutic interventions exists, but none seems to
be clearly superior to others. The efficacy of many (physio)therapeutic interventions
for low back pain remains questionable. One of the treatment options is traction. The
central question of the trial described in this thesis is whether traction is an effective
treatment for patients with low back pain. The research question has been focused
on the efficacy of continuous motorized traction for patients with at least 6 weeks
non-specific low back pain.

Chapter 1 provides an introduction and guide to this thesis. The conclusion of a
systematic review on the available Randomized Clinical Trials (RCTs) on the efficacy
of traction was that a large trial was needed in which much attention should be paid
to the methods of the study. We decided to perform this study. In the trial several
instruments were used for measuring functional status in low back pain. Therefore,
we were able to compare and evaluate the methodological quality of the instruments
in the same patient group.

Chapter 2 describes the design of our trial in detail The available literature is not
very clear about the working mechanisms by which continuous lumbar traction could
be effective. The effect of traction is mainly based on mechanical working
mechanisms. Supposed mechanical effects of traction are: vertebral separation and
widening of the intervertebral spaces Various authors have reported that a certain
amount of traction force is necessary to achieve separation of the vertebrae and
widening of intervertebral foramina. Based on the mechanical rationale patients were
randomly allocated to high dose continuous traction or low dose (sham) traction

In the high dose traction group the force was increased until the patient indicated
that the tolerance for pulling was reached, with a minimum traction force of 35% and
a maximum of 50% of the total body weight In the sham group the force was slowly
increased until the patient indicated that he felt little pulling, with a maximum traction
force of 20% of the total body weight. The sham traction was given with a specially
developed brace which becomes tighter in the back during treatment. This was
experienced as if traction were exerted By using the special brace we hoped that
the patients would feel the pulling earlier and that the traction force in the sham
group could be restricted to a minimum.

Patients were selected if they had suffered for at least 6 weeks from non-specific
low back pain, and had never before had any form of lumbar traction treatment Both
groups were treated 3 times per week during 4 weeks, 20 minutes per session The
patients and outcome assessor were blinded for the assigned treatment The
outcome measures were in order of importance global perceived effect, severity of
main complaints, functional status, pain, range of motion, work absence, and
medical consumption. The effect measures were assessed before randomization
and 5 weeks, 12 weeks and 6 months later.
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Chapter 3 presents the results after 5 weeks follow-up. In total, 151 patients were I
randomized Intention-to-treat analysis showed only small differences between the
groups, some outcome measures favoring the traction group, some the sham group.
The differences were not statistically significant; all 95% confidence intervals
included the value zero The number of withdrawals from treatment, loss to follow-up
and protocol deviations were low. Consequently, the per-protocol analysis showed
results similar to the intention-to-treat analysis. Subgroup analysis (e.g., duration of
present episode, radiation below the knee) did not show any group for which traction
might seem promising

On the basis of the mechanical rationale of traction we expected 35-50% of the
body weight to be effective and sham traction (<20%) to be not effective To
evaluate the chosen cut-off points, we plotted the traction force against the global
perceived effect We found no relation between the traction force applied and the
effect of traction In other words, the effect of traction did not depend on the amount
of traction force

Chapter 4 provides the results after 12 weeks and 6 months follow-up. The 5-week
effect measurement aimed to detect short-term effects of traction and the 12-week
and 6-month measurements to detect longer term effects On the basis of the
mechanical rationale of traction short term rather than long term effects are
expected. The 5-week results showed no statistically significant differences between
the intervention groups. As expected, after 12-week and 6-month follow-up there
were also no statistically significant differences between traction and sham traction
treatment on all outcome measures. The number of patients lost to follow-up was
very low. This resulted in a complete data set which made the analyses very simple
and clear. The types of additional treatments for low back pain during follow-up
diverged and the numbers were relatively high but not remarkably different for the
two groups. In conclusion, in this trial we were able to keep close to the original
design of this study. Thereby we could overcome most common flaws in earlier
studies on traction therapy. This trial does not support the claim that traction is
efficacious for patients with at least 6 weeks non-specific low back pain.

Chapter 5 reviews the methodological quality of four disease specific functional
status questionnaires for patients with low back pain: Oswestry disability
questionnaire, Million visual analogue scale, Roland disability questionnaire, and
Waddell disability index. The questionnaires were evaluated in terms of general
description, scale structure, reliability, validity, responsiveness, and clinical research
applications. There was not enough information available about the criteria of item
selection used for the development of the questionnaires. The reproducibility of the
questionnaires appeared to be satisfactory. The literature provided more information
on the validity and responsiveness of the Oswestry and Roland questionnaires than
on the Million and Waddell questionnaires. Additional research is needed to
compare and improve the existing questionnaires

Chapter 6 describes a comparison of the responsiveness of three instruments for
evaluating functional status: two disease-specific questionnaires (Oswestry and
Roland disability questionnaires), and a patient-specific method (severity of main
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complaint). In addition, the responsiveness of pain rated on a visual analogue scale
was assessed Global perceived effect was chosen as external criterium. In a cohort
of 81 patients all these measures were assessed before and after 5 weeks of
treatment. Two strategies for evaluating the responsiveness in terms of sensitivity to
change and specificity to change were used: effect size statistics and receiver
operating characteristics curves. All instruments were able to discriminate between
improvement and non-improvement. In our study population the results of the
Roland disability questionnaire and pain evaluated on a visual analogue scale were
more responsive than severity of the main complaint and the Oswestry disability
questionnaire. The two strategies for assessing responsiveness were very useful
and appeared to complement each other.

In chapter 7 we evaluated a patient-specific approach for measuring functional
status in low back pain At baseline patients selected their main complaints in a
standardized way: they selected three activities they performed frequently, which
they perceived as important in day-to-day life, and which low back pain made difficult
for them. A cohort of 150 patients scored the severity of the main complaints at
baseline and 12 weeks later We concluded that the approach was feasible and that
patients appreciated it that they could select the complaints of importance to them.
The responsiveness of the patient-specific approach was comparable with more
established outcome measures, such as the Roland disability questionnaire and
pain evaluated on a visual analog scale What is more, the approach was able to
detect changes on complaints that were highly relevant for the patients On the basis
of these findings it would be valuable to apply the patient-specific approach in future
studies to try to replicate our results and provide further evaluation

Chapter 8 provides a general discussion of the study described in this thesis The
chapter is divided into two sections. In the first section attention is payed to some
methodological issues. Special attention is paid to the participation of patients and
physiotherapists in the trial, the placebo treatment, the large improvement in both
groups, the interpretation of the results of pilot studies, and the use of functional
status as an outcome measure.

In the second section we looked back at the efficacy of lumbar traction We
conclude that the study provides a valid estimate of the inefficacy of lumbar traction
for non-specific low back pain. In our opinion, future research on the efficacy on
traction therapy studying this or other modalities of traction or other patients' groups
should not have high priority any more.
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Uitgebreide samenvatting

Voor geinteresseerde lezers die in een korte tijd meer willen weten over het
onderzoek naar het effect van fysiotherapeutische tractie bij mensen met lage ,<
rugklachten is deze uitgebreide Nederlandse samenvatting opgenomen. In het
eerste deel wordt, na een korte beschrijving van de achtergrond van het onderzoek,
de opzet, resultaten, discussie en conclusie beschreven In het tweede deel wordt
ingegaan op enkele "bijprodukten" van het onderzoek die beschreven zijn in de
hoofdstukken 5, 6 en 7.

DeeM

Achtergrond >

Rugklachten komen veel voor. Ongeveer 80% van de mensen heeft tijdens hun
leven wel eens last van de rug. Ondanks dat rugklachten vaak voorkomen bestaat
er geen overeenstemming over de beste behandelmg van deze klachten Het effect
van veel behandelingen is onbekend. Een van de behandelmogelijkheden voor
rugklachten is tractie. Bij tractie wordt er aan de rug van een patient getrokken

Om na te gaan wat er eerder geschreven was over het effect van tractie hebben
we op een systematische manier de kwaliteit van de 14 bestaande onderzoeken
beoordeeld Het bleek vooral dat de methodologische kwaliteit van deze
onderzoeken onvoldoende was Hierdoor was het niet mogelijk een conclusie te
trekken over het effect van tractie bij lage rugklachten

In een proefonderzoek (pilot) waaraan 25 patienten meededen, bleek dat het
mogelijk was de tekortkomingen van eerdere onderzoeken te voorkomen De
resultaten van de pilot waren veelbelovend: 64% van de mensen die echte tractie
kregen herstelden tegen 34% van de mensen die placebo (nep) tractie kregen
Omdat er maar 25 patienten meededen is het niet zeker dat tractie helpt Het kan
ook zijn dat er door toeval meer patienten in de tractiegroep herstelden dan in de
placebogroep

Op basis van het proefonderzoek en het literatuuronderzoek concludeerden wij dat
een groot onderzoek nodig was, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de
kwaliteit van het onderzoek.

In de literatuur bestaat geen duidelijkheid over de manier waarop tractie zou
werken Vaak wordt geschreven dat door aan de rug te trekken de ruimtes tussen
de wervels van de wervelkolom groter zouden worden Mogelijke effecten die
daardoor optreden zijn het verminderen van een urtpuiling van een
tussenwervelschijf (discus) en het vergroten van de ruimte voor zenuwen of
gewrichtkapsels Een zekere tractiekracht is nodig om deze effecten te krijgen Een
gedeelte van de toegediende tractiekracht gaat verloren aan wrijving van het
tractieapparaat en wrijving tussen de patient en behandelbank, spierspanning en
ligamentaire weerstand te overwinnen. Als er gebruik wordt gemaakt van een
behandelbank met een verrolbaar bovenblad beschouwen wij een lumbale
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tractiekracht van minder dan 20% van net lichaamsgewicht als placebo (nep) tractie.
Om voldoende contrast tussen de groepen te hebben en ongunstige effecten te
vermijden, hebben we gekozen om als echte tractie een tractiekracht tussen de 35%
en 50% te gebruiken.

Onderzoeksopzet

Onderzoeksvraag
De vraagstelling van het onderzoek is: "Wat is het effect van fysiotherapeutisch hard
trekken met elektrische continue tractie ten opzichte van zacht trekken (placebo) op
de mate van het herstel bij patienten met minimaal 6 weken a-specifieke lage
rugklachten?"

Selectie van patittnten
Patienten mochten meedoen aan het onderzoek als ze minstens 6 weken last ;
hadden van hun lage rug zonder dat er een duidelijke oorzaak voor de klachten
bekend was (a-specifieke klachten) Ze moesten minstens 18 jaar zijn en mochten
nooit eerder met tractie behandeld zijn. Verder werden patienten bij wie de
rugklachten in de afgelopen twee weken duidelijk verbeterd waren, uitgesloten. De
patienten werden behandeld in fysiotherapiepraktijken en poliklinieken van
ziekenhuizen in Midden- en Zuid-Limburg die aan het onderzoek meewerkten. Een
ervaren onderzoeks-fysiotherapeut ging bij alle patienten na of ze voldeden aan
onze criteria. Ook gaf hij de patienten informatie over het onderzoek en vroeg
schriftelijke toestemming (informed consent) aan iedere patient.

Loting en blindering
Door loting (randomisatie) werd bepaald welke van de twee behandelingen een
patient kreeg: echte (hoge dosis) tractie of placebo (lage dosis) tractie. Een persoon
die niets met het onderzoek te maken had, maakte enveloppen klaar met daarin de
behandelcode "echt" of "placebo".

De behandelend fysiotherapeut kreeg voor iedere patient zo'n gesloten envelop.
Hij opende de envelop tijdens de eerste behandeling en wist daardoor welke
behandeling de patient kreeg (hij was niet geblindeerd voor de toegewezen
behandeling). De patienten en degene die het effect beoordeelde (de onderzoeks-
fysiotherapeut) wisten niet of de behandeling echte of placebo tractie was (zij waren
geblindeerd).

Behandelingen
De fysiotherapeuten behandelden de patienten volgens een vast voorschrift
(protocol). Op die manier wisten we precies wat er tijdens een behandeling
gebeurde. De tractie werd uitgevoerd bij de patient in rughgging waarbij de
onderbenen op een bankje lagen. In de tractiegroep verhoogde de fysiotherapeut de
tractiekracht totdat de patient aangaf dat de tractie nog net comfortabel aanvoelde.
De minimale kracht was 35% van het lichaamsgewicht en de maximale 50%. In de
placebogroep verhoogde de fysiotherapeut de kracht vanaf 0 totdat de patient
aangaf de tractie net te voelen. De maximale kracht was 20% van het
lichaamsgewicht. De placebo tractie werd gegeven met behulp van een speciaal
ontwikkelde gordel om het bekken waarbij er tijdens de tractie aan de rugzijde een
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insnoereffect ontstond Hierdoor hoopten we dat de patient eerder aangaf iets te
voelen waardoor de tractiekracht in de placebogroep zo laag mogelijk kon blijven In
beide groepen bleef de ingestelde tractiekracht gedurende 20 minuten hetzelfde

Naast de tractiebehandeling kregen beide groepen een boekje met voorlichting
over rugklachten en tractie en instructies over houdingen en bewegingen De
fysiotherapeuten gaven aan de hand van dit boekje voorlichting over het omgaan
met de rug. De patienten werden gedurende 4 weken 3 keer per week behandeld.

Meten van het effect ;r v -. ', , - ,
De twee belanghjkste (primaire) effectmaten in dit onderzoek waren [1] het oordeel
van de patient over het algeheel ervaren herstel van de rugklachten en [2] de
ervaren hinder bij de 3 belangrijkste klachten van de patient. Bij het begin van het
onderzoek koos elke patient zijn of haar belangrijkste klachten als gevolg van de
rugklachten Belangrijkste klachten zijn dagelijks terugkomende en niet te vermijden
pijnlijke activiteiten of bewegingen.

Andere (secundaire) effectmaten waren: [3] functionele status gemeten met een
vragenlijst (Roland disability questionnaire); [4] pijn tijdens de meting en gedurende
de afgelopen week; [5] ernst van de rugklachten bepaald door de onderzoeks-
fysiotherapeut; [6] beweeglijkheid van de rug; [7] werkverzuim en [8] extra
behandelingen voor de rugklachten (medische consumptie). Het effect van de
behandelingen werd 5 en 12 weken en 6 maanden na de loting gemeten.

Onderzoeksresultaten

Patienten populatie
Tijdens de periode juni 1993 - december 1994 ging de onderzoeks-fysiotherapeut bij
243 patienten na of ze voldeden aan de selectiecriteria 92 patienten (38%) konden
niet meedoen De belangrijkste redenen waarom ze niet mee konden doen waren:
onvoldoende gemotiveerd (hieronder valt o a geen tijd, vakantie. weigering in
verband met de kans op placebo tractie) en minder dan 6 weken lage rugklachten
Uiteindelijk tekenden 151 patienten het informed consent formulier en ondergingen
de loting: 77 patienten kregen echte tractie en 74 placebo tractie Alle vooraf
gemeten kenmerken (zoals leeftijd. geslacht en duur van de klachten) waren goed
vergelijkbaar voor beide groepen. De loting was dus goed gelukt.

Tractiekracht en blindering
De gemiddelde tractiekracht werd berekend op basis van de individuele gemiddelde
tractiekrachten (percentage van het lichaamsgewicht) over alle
tractiebehandelingen Dit was 42% voor de tractiegroep en 15% voor de
placebogroep De blindering van de patienten voor de echtheid van hoge of lage
dosis tractie was goed gelukt In de placebogroep dachten slechts 4 patienten (6%)
dat ze placebo tractie hadden gehad en in de tractiegroep slechts 1 patient (1%).
Van de patienten dacht 74% van de patienten in de placebo groep en 71% in de
tractie groep dat ze echte tractie hadden gehad En 25% van de patienten in de
placebo groep en 24% in de tractiegroep wist niet welke therapie ze gehad hadden.
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Resultaten
Voor het beoordelen van de resultaten hebben we twee soorten analyses
uitgevoerd Ten eerste was er de "intention to treat" analyse, waarbij alle patienten
geanalyseerd werden in de groep waar ze door loting aan toegewezen waren, dus
inclusief uitvallers en patienten waarbij de behandeling niet volgens het voorschrift
verlopen was. In tabel 1 staan de resultaten van deze analyse voor de belangrijkste
effectmaten. Het bleek dat in beide behandelgroepen de rugklachten minder
werden, maar voor alle effectmaten waren de verschillen tussen de groepen erg
klein Alle 95% betrouwbaarheidsmtervallen voor de verschillen tussen de groepen
bevatten de waarde 0 Dit betekent dat er geen statistisch significante verschillen
waren tussen de groepen.

Tabel 1 Intention-lo-treat analyse na 5 weken verbetering en verschil tussen de behandelgroepen
met 95% betrouwbaarheidsintervallen (Bl).

Effectmaat Tractie Placebo Verschil (95% Bl) P waarde
(n«77) (n*74) Tractie minus Placebo

Algeheel ervaren herttel" 34 (44%) 37 (51%) -7% (-23%; 9%) 0 42
Eertte belangrijkste klacht • 28 5 28 4 0 1 (- 9 0; 9 2) 0 99
Tweede belangnjkste klacht • 27 0 24 6 2.4 ( - 6 8.115) 0 61

* Lost to follow-up 1 in placebo groep
** Scores op de 7-puntsschaal werden gesplitst in verbeterd (geheel hersteld en veel verbeterd) en

niet verbeterd (wemig verbeterd, niet veranderd. weimg verslechterd. veel verslechterd. slechter
dan ooit).

* Gescoord op een 100 mm. visual analog schaal (VAS) (beste score 0, slechtste score 100).

De resultaten van het ervaren herstel gemeten op een 7-puntsschaal werden
gesplitst in twee groepen: verbeterd (geheel hersteld en veel verbeterd) en niet
verbeterd (iets verbeterd, niet veranderd, iets verslechterd, veel verslechterd en
slechter dan ooit). Vijf van de patienten (7%) in de tractiegroep en 1 patient (1%) in
de placebogroep vulde in dat de rugklachten veel verslechterd waren of slechter dan
ooit. Ongeveer de helft van de patienten zei dat de rugklachten geheel of veel
verbeterde: 44% in de tractiegroep en 51% in de placebogroep.

Bij het begin van het onderzoek vroegen we de patienten om hun 3 belangrijkste
klachten te selecteren. Een aantal patienten kon maar 2 klachten selecteren.
Daarom werd alleen het effect van tractie op de 2 belangrijkste klachten nagegaan.
De moeite met het uitvoeren van de belangrijkste klachten was in beide groepen
minder, maar er was geen verschil tussen de twee groepen.

Ook op de andere effectmaten verbeterden de patienten in beide groepen veel,
behalve de beweeglijkheid van de rug, hierop veranderden de patienten niet. Het
aantal bijwerkingen (bijvoorbeeld: hoofdpijn, 6 keer genoemd; 'raar' gevoel in benen,
9 keer genoemd) was gelijk verdeeld over de groepen. De resultaten van de
metingen 12 weken en 6 maanden na de loting waren gelijk aan de resultaten na 5
weken. Er was geen statistisch significant verschil tussen de echte en placebo
tractie.
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De tweede analyse die we gedaan hebben is de "per protocol" analyse. In een per
protocol analyse worden alleen patienten opgenomen waarbij alles gegaan is zoals
van tevoren gepland. Patienten werden voor deze analyse uitgesloten als: (1] ze
tijdens de behandelperiode uitvielen; [2] ze andere behandelingen dan tractie
hadden gehad; [3] ze een tractiekracht lager dan 35% van het lichaamsgewicht in de
tractiegroep hadden gehad; [4] er te veel tijd tussen de behandeldagen was
geweest

Bij de effectmeting 5 weken na de loting werd de per protocol analyse gedaan bij
135 patienten: 66 in de tractie en 69 in de placebogroep Een aantal patienten werd
om meer dan 1 van bovengenoemde redenen voor deze analyse uitgesloten De
resultaten van de per protocol analyse waren gelijk aan de resultaten van de
intention to treat analyse: op alle effectmaten was er geen statistisch significant •
verschil tussen de echte en placebo tractie Ook nu waren de resultaten van de per
protocol analyses van de resultaten 12 weken en 6 maanden na de loting weer gelijk
aan de resultaten na 5 weken. Er was geen verschil tussen de echte en placebo
tractie.

Op basis van het mechanisch werkingsmechanisme van tractie werd een positief
effect van hoge dosis tractie (hoger dan 35% van het lichaamsgewicht) verwacht
vergeleken met lage dosis tractie (lager dan 20% van het lichaamsgewicht) Om na
te gaan of de keuze van de afkappunten invloed had op het resultaat hebben we de
tractiekracht uitgezet tegen het algeheel ervaren herstel. In de figuur is te zien dat er
geen relatie bestaat tussen de tractiekracht als percentage van het lichaamsgewicht
en ervaren herstel.
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Subgroep analyse i 'j ;v. : . f ;wiaQ

Om na te gaan of er groepen patienten waren waarbij tractie meer effect had dan
placebo, voerden we bij de gegevens van de meting 5 weken na de loting analyses
uit in 8 kleinere groepen (subgroepen) Voor de analyse werden alleen de
belangrijkste effectmaten gebruikt Subgroepen werden gevormd op basis van de
volgende kenmerken, alien gesplitst in twee groepen: [1] leeftijd (afkappunt 40 jaar);
[2] geslacht; [3] duur van de huidige klachten penode (afkappunt 6 maanden); [4] •;
uitstraling in het onderbeen (ja/nee); (5] score bij het begin van het onderzoek op
een algemene gezondheidsvragenhjst (General Health questionnaire) (afkappunt 11
punten), [6] ernst van de belangrijkste klacht (afkappunt 70 mm op de visual analog
schaal); [7] geschiktheid voor tractie volgens de behandelend fysiotherapeut
(ja/nee); [8] behandeling in fysiotherapiepraktijk of polikliniek van ziekenhuis In
geen van de subgroepen vonden we een statistisch significant effect van tractie
vergeleken met placebo. • ,

Discussie en conclusie ••«

De centrale vraagstelling van dit onderzoek was of tractie een effectieve =•'•'
behandeling is voor patienten met minstens 6 weken a-specifieke lage rugklachten
De resultaten waren erg duidelijk: op alle effectmaten waren de verschillen tussen
tractie en placebo tractie erg klein en niet statistisch significant In beide
behandelgroepen ging ongeveer de helft van de patienten vooruit, maar deze
vooruitgang kon niet verklaard worden door de gegeven tractiekracht (specifieke
effect van tractie).

De grote vooruitgang van de patienten is opmerkelijk: de helft van de patienten zei
dat de rugklachten veel verbeterd of geheel hersteld waren. De patienten hadden
minimaal 6 weken last van hun rug. Dit is een groep patienten bij wie we zonder
effectieve behandeling weinig vooruitgang verwachtten. Behalve dat deze
vooruitgang een placebo effect zou kunnen zijn, zijn ook nog andere redenen
waarom mensen beter worden na een ineffectieve behandeling, zoals spontaan
herstel.

In dit onderzoek konden we de tekortkomingen van eerder onderzoek voorkomen.
Bijvoorbeeld: de vergelijkbaarheid van de groepen bij het begin van het onderzoek
(baseline) was goed, de patienten en de onderzoeks-fysiotherapeut waren
geblindeerd voor de behandeling en de effectmaten waren relevant. Wij denken dat
op basis van deze studie een geldige uitspraak over het effect van tractie mogelijk
is. We kunnen ons afvragen waarom we geen verschil vonden tussen tractie en
placebo tractie. Een aantal verklaringen is mogelijk

Een reden zou kunnen zijn dat de keuze van de afkappunten voor de tractie-
krachten verkeerd is. Diverse auteurs beschreven dat een bepaalde tractiekracht
nodig is om mechanische effecten te krijgen We dachten dat een tractiekracht van
35-50% van het lichaamsgewicht effectief zou zijn en een kracht van minder dan
20% niet. Het had kunnen zijn dat het contrast tussen de groepen niet groot genoeg
was of dat de lage dosis tractie geen echte placebo was. Maar we zagen dat er
helemaal geen relatie was tussen de toegediende tractiekracht en het effect van
tractie (figuur) Met andere woorden, het effect van tractie was niet afhankelijk van
de hoeveelheid tractiekracht.
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Een andere reden zou kunnen zijn dat we alleen patienten geselecteerd hebben met
a-specifieke lage rugklachten. Omdat er veel onenigheid en onduidelijkheid bestaat
bij het stellen van een juiste diagnose van lage rugklachten, hebben we geen
onderscheid gemaakt tussen patienten met problemen van de discus, tussenwervel-
gewnchten of spieren. Om na te gaan of bepaalde subgroepen baat hadden bij KJ
tractie. hebben we een aantal subgroep analyses gedaan. We beperkten deze
subgroepen tot brede patienten categorieen, en niet tot patienten met een bepaalde
mogelijke diagnose Maar de subgroep analyse liet geen groep zien die baat had bij
tractie. We hebben geen patienten geselecteerd met acute klachten of met een
hernia. Op basis van dit onderzoek kunnen we niet zeggen dat tractie niet helpt bij
deze groepen, maar de kans is klein omdat hetzelfde werkingsmechanisme
verondersteld wordt.

Het kan zijn dat er een positief effect was geweest als tractie samen met
oefeningen was gegeven De oefeningen zouden dan het effect van tractie kunnen
versterken. Omdat we geen enkel effect van tractie vonden is het onwaarschijnlijk
dat tractie wel helpt in combinatie met oefeningen.

Samenvattend kunnen we zeggen dat op basis van dit onderzoek een duidelijke
uitspraak mogelijk is: continue elektrische tractie is niet effectief bij patienten met
minimaal 6 weken a-specifieke lage rugklachten. Ongeveer de helft van de patienten
ging vooruit ongeacht welke behandeling ze kregen Maar deze vooruitgang kon niet
verklaard worden door het specifieke effect van tractie Volgens ons heeft
toekomstig onderzoek naar het effect van deze vorm van tractie of naar andere
vormen of bij andere patientengroepen geen hoge priontert meer.

Deel2

De hoofdstukken 5, 6 en 7 gaan niet over het effect van tractie In deze
hoofdstukken wordt ingegaan op "bijprodukten" van het onderzoek Ze gaan over
het meten van de functionele status Met functioned status bedoelen we het
vermogen van een persoon om zijn dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Het
doel van veel therapieen is het verbeteren van het functioneren van patienten.
Functionele status is daarom een belangrijke effectmaat voor onderzoek op het
gebied van rugklachten

Om na te gaan wat er in de literatuur bekend was over vier bekende vragenlijsten
die functionele status bij rugklachten meten, hebben we een literatuuronderzoek
uitgevoerd De vragenlijsten zijn op diverse punten beoordeeld o a op de
bruikbaarheid. of ze bij herhaalde metingen dezelfde resultaten opleveren
(betrouwbaarheid), of ze meten wat ze beogen te meten (validiteit) en of ze in staat
zijn klinisch relevante veranderingen in de tijd te meten (responsiviteit). De
resultaten van dit literatuuronderzoek staan beschreven in hoofdstuk 5

In het onderzoek naar het effect van tractie zijn verschillende vragenlijsten voor
het meten van functionele status gebruikt. Hierdoor was het mogelijk de kwaliteit van
deze vragenlijsten te beoordelen en te vergelijken in dezelfde patientengroep In
hoofdstuk 6 beoordelen en vergelijken we de responsiviteit van drie vragenlijsten om
de functionele status te meten en de effectmaat pijn In hoofdstuk 7 presenteren we
een patient-specrfieke vragenlijst om functionele status bij rugklachten te bepalen.
Hierbij selecteert elke patient op een gestandaardiseerde wijze zijn of haar
belangrijkste klachten We evalueerden de bruikbaarheid en responsrvrteit van deze
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vragenlijst Het bleek dat deze vragenlijst het even goed deed als andere veel 3
gebruikte lijsten

Tot slot staat in hoofdstuk 8 een algemene discussie over het onderzoek dat in dit
proefschrift is beschreven. Het hoofdstuk is verdeeld in twee delen. Het eerste deel
beschrijft een aantal methodologische aspecten. Speciale aandacht is besteed aan
de deelname van fysiotherapeuten en patienten aan het onderzoek, de placebo
behandeling, de grootte van de vooruitgang in beide groepen, de interpretatie van
resultaten van pilot onderzoeken en het gebruik van de functioned status als •
effectmaat. In het tweede deel kijken we terug op het effect van tractie. •• •'




