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Rugpijn is een van de meest prevalente aandoeningen, met grote persoonlijke en maatschappelijke 

gevolgen. Effectieve behandelingen zijn beschikbaar voor sommige patiënten, maar de gemiddelde 

omvang van de effecten is beperkt en er zijn nog veel wetenschappelijke en klinische uitdagingen.  

Een daarvan betreft het mechanisme van rugpijn en beperkingen in het functioneren. Nader onderzoek 

naar mechanismen is nodig om de pijn en beperkingen beter te begrijpen en op basis daarvan interventies 

beter te personaliseren. De verwachting is dat dit positieve invloed heeft op de effectiviteit.  

 

Tijdens het tweedaagse Engelstalige congres (georganiseerd vanuit de SBPR) komen onderzoekers en 

clinici uit de UK en Nederland samen. Zij vertegenwoordigen het multidisciplinaire veld en delen 

onderzoeksresultaten vanuit bio-psycho-sociaal perspectief, en beslaan de volle breedte van het 

onderzoeksveld: basaal, preklinisch, klinisch en bedrijfsgezondheidszorg. Het is voor de deelnemers dan 

ook een uitgelezen kans om gedurende twee dagen het ‘eigen’ veld te verdiepen en kennis te nemen van 

‘aanpalende’ velden. Dit is een belangrijke voorwaarde voor effectieve ketenzorg.  

 

Het programma bestaat ui t keynote lectures, plenaire sessies, poster (oral) presentaties, poster sessies 

(ruim 60 posters) en een openbaar debat over de positieve en de negatieve kanten van de randomized 

clinical trials (RCT). De 4 keynote presentaties worden gegeven door zeer sterke sprekers met titels van 

de lectures: ‘Movement control and back pain: an embodied perspective’; ‘How can biology help to 

understand and treat low back pain?’; ‘Understanding the etiology of chronic pain disability from a 

psychological perspective’; ‘Low back pain: prevent, cure or manage?’ 

 

Leerdoelen: 

1. Verdieping en verbreding van kennis over mechanismen van rugpijn en beperkingen in het 

functioneren. 

2. Beter zicht op kennis- en vaardigheidsgebieden van aanpalende disciplines, nodig voor effectieve 

multidisciplinaire samenwerking.  

3. Kennis over de voor- en nadelen van een RCT, almede over de gevolgen hiervan voor het kritisch 

beoordelen van literatuur ten behoeve van de eigen praktijk.  

 

Namens het programmacomité, 

 

Prof. dr. M.F. Reneman, Centrum voor Revalidatie, UMCG 

Dr. H.R. Schiphorst Preuper, Afdeling Revalidatiegeneeskunde, UMCG 
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PROGRAMMA 

 

Donderdag 15 november 2018 

08.30 Registratie en ontvangst met koffie in de Fonteinpatio 

09.15 Opening 

09.45 Keynote Lecture ‘Movement control and back pain: an embodied perspective‘ 

 Bert Otten 

10.15 Oral presentaties (4 à 15’) 

11.15   Pauze (gelegenheid om posters te bekijken) 

11.45 Poster Pitch (12 à 5’) 

13.00 Poster viewing (indieners van de  posters beschikbaar voor vragen) 

13:30 Lunch  

14.15 Oral presentaties (6 à 15’) 

15.45 Pauze (gelegenheid om posters te bekijken) 

The 2018 Disc’s henry V Crock Lecture 

16.15 Keynote lecture ‘How can biology help to understand and treat low back pain?’ 

 Christine Le Maitre 

17.00 SBPR AGM 

18.00 Afsluiting 

19.00 Congres diner en feestavond in het Martini Hotel / Weeva  

 

Vrijdag 16 november 2018 

08.15 Registratie en ontvangst met koffie in de Fonteinpatio 

08.30 Keynote Lecture ‘Understanding the etiology of chronic pain disability from a psychological 

perspective’ 

 Steven Linton 

09.15 Oral presentaties (5 à 15’) 

10.30  Pauze (gelegenheid om posters te bekijken) 

11.00 Keynote Lecture ‘Low back pain: prevent, cure or manage?’ 

 Kim Burton 

11.45 Oral presentaties (3 à 15’) 

12.30  Travel Fellowship presentaties (7 à 3’) 

13.00 Lunch  

The Gordon Waddell Memorial Debate 

13.45 This house believes that RCTs for back pain are dead: long live research on mechanisms 

 Voor: Christine Le Maitre & Remko Soer 

 Tegen: Raymond Ostelo & Esther Williamson 

15.00 Uitreiking Awards en afsluiting 

15.15 Einde  


