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Klinische bijdrage

Het piriformissyndroom: overzicht van de recente literatuur

b. jennes1, 2, s. bogaerts1, F. bruynincKx1, P. Van WambeKe1, r. lysens1

Samenvatting

Het piriformissyndroom (PS) is in een aantal gevallen een vrij omstreden diagnose bij ischiatiforme pijnklach-
ten. PS wordt beschouwd als een vorm van ischialgie ten gevolge van extradurale prikkeling door compres-
sie van de n. ischiadicus bij zijn verloop in de m. piriformis. In de literatuur is het debat over de klinische 
relevantie van PS actief aangezien er slechts beperkte mogelijkheden bestaan ter bevestiging van deze 
pathologie via technische onderzoeken. Toch wordt het percentage van patiënten bij wie de m. piriformis een 
bron van pijn vormt geschat op 6% van het totale aantal klachten van ischialgie. Zowel anamnestische (glu-
teale pijn en een toename van de ischias bij zitten) als klinische (lokale drukpijn ter hoogte van de incisura 
ischiadica major en pijntoename bij manoeuvres met een verhoogde spanning van de m. piriformis) bevin-
dingen kunnen de diagnose laten vermoeden. Hoewel PS vroeger als een uitsluitend klinische diagnose werd 
beschouwd, beschrijven verschillende onderzoekers het nut van een elektromyografie (emg) met een elek-
trofysiologisch reflexonderzoek (Hoffmann-reflex S1) van de n. ischiadicus en een MRI van het bekken (met 
een MR-neurografie van de n. ischiadicus) ter mogelijke staving van de kliniek. 

Er bestaat evidentie voor een conservatieve behandeling van PS aan de hand van analgetica, kinesitherapie, 
injecties met lokale anesthetica en/of corticosteroïden of de meer recent bestudeerde injecties met botulinetoxine. 
Operatief ingrijpen kan overwogen worden bij aanhoudende symptomen ondanks een conservatieve therapie.

Inleiding

Ischias is neurogene pijn die wordt waargenomen in het 
onderste lidmaat volgens de distributie van de n. ischi-
adicus en die soms vergezeld gaat van lage rugpijn (1). 
Deze toestand kan ontstaan ten gevolge van een patho-
logie in de wervelzuil of neurogene compressie distaal 
van de wervelzuil.

Het piriformissyndroom (PS) is een klinisch beeld 
dat mogelijk veroorzaakt wordt door een vorm van 
niet-discogene ischias. Het gaat om een inklemming 
van de n. ischiadicus of zijn takken bij het verlaten van 
het bekken door druk van de m. piriformis ten gevolge 
van hun anatomische relatie (2). 

Dit mechanisme werd initieel beschreven door Frei-
berg et al. in 1934 (3). De terminologie „piriformissyn-
droom” werd echter voor het eerst gebruikt door Robin-
son in 1947 (4). Ten gevolge van het klassieke werk 
van Mixter et al. in 1934, waarbij de discus lumbalis 
voor het eerst als mogelijke bron van ischias werd 
 aangeduid, raakte het idee van ischias van extraspinale 
origine meer en meer op de achtergrond (5).

PS is gezien het gebrek aan bevestigende resultaten 
van diagnostische technieken vooral een klinische diag-
nose. Hierdoor blijft het bestaan van dit syndroom 
omstreden (6). Desondanks schatten andere onderzoe-
kers dat PS 6% van het aantal patiënten met ischias 
uitmaakt (7). Bij de subgroep van ischias met een ori-
gine buiten de wervelzuil wordt de diagnose van PS 
zelfs vooropgesteld bij 67,8% van de patiënten (8).

Hoewel het bestaan van PS wordt aangehaald in de 
medische literatuur, is er toch grote onduidelijkheid over 
de diagnosestelling (zowel klinisch als technisch) van 
deze pathologie. Hierdoor bestaat de kans dat bij patiën-
ten met klachten van ischialgie een mogelijke diagnose 
gemist wordt, waardoor de juiste therapie niet ingesteld 
zal worden. Via dit artikel willen de auteurs een over-
zicht geven en duidelijkheid verschaffen omtrent wat er 
in de recente literatuur beschreven is over de anatomie, 
de pathofysiologie, de symptomatologie, de kliniek, de 
diagnose en de behandeling van dit syndroom.

Methoden

Als zoekmachine werd PubMed gebruikt om artikels van 
de laatste tien jaar (publicatiejaar 2002 tot en met 2012) 
na te gaan. Via MESH werd de zoekterm „piriformis syn-
drome” ingegeven. Deze term werd vermeld in 127 publi-
caties. Na het lezen van de abstracts werden 57  artikels 
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geselecteerd voor het schrijven van dit artikel. Bijko-
mend werden twee handboeken gebruikt voor het 
beschrijven van de anatomie en de functie van de m. 
piriformis. Veertien artikels gepubliceerd vóór 2002 wor-
den eveneens aangehaald gezien hun belang bij het uit-
werken van de epidemiologie, de pathofysiologie, de 
kliniek en de diagnostiek van PS. Aan de hand van deze 
publicaties worden het historische kader, de epidemiolo-
gie, een aantal unieke gevalsbesprekingen en de verschil-
lende testen die gebruikt kunnen worden tijdens het 
klinische onderzoek bij een vermoeden van PS geschetst. 
Deze artikels beschrijven ook het eerste gebruik van 
functionele elektrofysiologische reflextesten en een MRI 
waarmee de technische diagnostiek van PS kan  gebeuren.

Anatomie

De m. piriformis ontspringt met verscheidene takken aan 
de facies pelvina van het os sacrum, lateraal van de fora-
mina sacralia pelvina en aan de rand van de incisura 
ischiadica major. De spier loopt dan door het foramen 
ischiadicum majus en hecht aan de binnenzijde van de 
craniale punt van de trochanter major. Innervatie gebeurt 
door de plexus sacralis (L5-S2). Door het foramen infra- 
en suprapiriforme verlopen een aantal belangrijke zenuw- 
en vaatbundels, waaronder de n. ischiadicus, een tak van 
de plexus lumbosacralis die via het foramen infrapiri-
forme het kleine bekken verlaat (fig. 1A, 1B en 1C) (9).

Door zijn anatomie veroorzaakt de m. piriformis bij 
een neutrale positie van de heup exorotatie, anteflexie 
en abductie. Bij een grotere mate van anteflexie van de 
heup zal de m. piriformis echter endorotatie, retroflexie 
en abductie creëren. De overgang van de ene functie-
zone naar de andere bevindt zich bij 60 graden 
anteflexie van de heup (10).

De oorsprong van PS wordt in verband gebracht met 
de anatomische relatie tussen de m. piriformis en de n. 
ischiadicus. Beaton et al. beschreven een zestal anatomi-
sche varianten binnen deze relatie (11). In de meeste 
gevallen (83,1%) verloopt de volledige n. ischiadicus via 
de ventrale zijde van de m. piriformis om deze via het 
foramen infrapiriforme langs distaal te verlaten (classifi-
catie volgens Beaton en Anson type A) (12). In 15% van 
de gevallen splitst de n. ischiadicus zich reeds in het 
kleine bekken in twee takken, namelijk de n. tibialis en 
de n. peroneus communis. Type B (waarbij een van 
beide zenuwtakken de m. piriformis doorboort en de 
andere tak distaal van de m. piriformis het foramen 
infrapiriforme verlaat) komt voor in 12% van de geval-
len. Personen met een anatomische variant aan één zijde 
hebben 63,6% kans om een gelijkaardige of een andere 
variant te hebben aan de contralaterale zijde. Minder 
vaak voorkomende varianten zijn type C (waarbij één 
zenuwtak via het foramen suprapiriforme en de andere 
via het foramen infrapiriforme verloopt), type D (waarbij 
de volledige n. ischiadicus de m. piriformis doorboort), 
type E (waarbij één zenuwtak via het foramen suprapi-
riforme verloopt en de andere de m. piriformis  doorboort) 

en ten slotte type F (waarbij de n. ischiadicus het kleine 
bekken verlaat via het foramen suprapiriforme).

Pathofysiologie

Bij PS gaat het om een inklemming van de n. ischiadi-
cus of zijn takken bij het verlaten van het bekken door 
druk van de m. piriformis ten gevolge van hun anato-
mische relatie (2). 

Het voorkomen van anatomische varianten van de 
relatie tussen de m. piriformis en de n. ischiadicus bij 
kadavers in vergelijking met chirurgische gevalsstudies 
van PS is echter niet significant verschillend. Er wordt 
dan ook van uitgegaan dat deze anatomische varianten 
niet allesbepalend zijn in de pathogenese van PS (12).

Fig. 1A: Posterieur aanzicht van de rechterkant van het 
bekken (de m. gluteus maximus en medius werden 

doorgesneden): de m. piriformis (dunne pijl) ontspringt 
met verscheidene takken aan de facies pelvina van het 
os sacrum, lateraal van de foramina sacralia pelvina en 
aan de rand van de incisura ischiadica major. De spier 

loopt dan door het foramen ischiadicum majus en 
hecht zich aan de binnenzijde van de craniale punt van 

de trochanter major. Door het foramen infra- en 
suprapiriforme lopen een aantal belangrijke zenuw- en 
vaatbundels, waaronder de n. ischiadicus (dikke pijl), 

een tak van de plexus lumbosacralis die via het 
foramen infrapiriforme het kleine bekken verlaat 

(publicatie met toestemming van het Vaardigheidscen-
trum Anatomie, KU Leuven – Faculteit Geneeskunde).
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Tijdens rektesten van de m. piriformis (zie infra) 
vernauwt het foramen infrapiriforme. Hierdoor kan 
zowel het laterale (de n. peroneus communis) als het 
mediale deel (de n. tibialis) van de n. ischiadicus 
gecomprimeerd worden tussen respectievelijk de inci-
sura ischiadica major en de onderrand van de m. piri-
formis en de spina ischiadica (13). Elektrofysiologische 
testen van de n. ischiadicus uitgevoerd in dergelijke 
stressposities vertonen afwijkingen in vergelijking met 
dezelfde test wanneer deze in de anatomische positie 
wordt uitgevoerd (zie infra) (14). Dit zou een mogelijk 
biomechanische verklaring voor PS bieden. 

Een verandering van het gangpatroon door posttrau-
matische musculaire spanning, waardoor overbelasting 
van de m. piriformis ontstaat, kan een voorbeeld zijn 
van PS op biomechanische basis (15). Relatieve zwakte 
van de heupextensoren en de exorotatoren (onder 
andere de m. gluteus maximus) met hierdoor een 
 verhoogde  belasting van de m. piriformis tijdens agonis-
tische spieractivatie en verhoogde rek tijdens heupbewe-
gingen ten gevolge van een toegenomen interne heupro-
tatie zijn ook mogelijkheden (16). Een verstoord 
gangpatroon ten gevolge van een beenlengteverschil en 
het gebruik van het verkeerde schoeisel zouden  eveneens 

kunnen voorbeschikken tot PS (17, 18). Na een per-
cutane endoscopische lumbale discectomie werd de inci-
dentie van PS berekend op 40,4% met een piek 32 dagen 
postoperatief. Microtrauma’s ten gevolge van overbelas-
ting van de m. piriformis door wandelen of sporten van-
wege een verminderde radiculaire pijn zijn hiervan een 
mogelijke oorzaak (19). Het beschreven hoge percen-
tage moet echter gerelativeerd worden aangezien in het 
betrokken artikel niet duidelijk is aangegeven of er bij 
de onderzochte patiënten een duidelijke ischias aanwe-
zig was. Er werd niet voldoende gedifferentieerd met 
hypertonie van de m. piriformis (zonder bijkomende 
ischias). Ook bij de plaatsing van een lumbale discus-
prothese werd PS vastgesteld in de postoperatieve opvol-
ging. Het herstellen van de hoogte van de tussenwervel-
schijf, waardoor toegenomen rek ontstaat op neurale 
structuren bij lumbale bewegingen en  vervolgens irrita-
tie en/of inflammatie van de n. ischiadicus ter hoogte 
van het foramen infrapiriforme, wordt hiervan als moge-
lijke verklaring gegeven (20). Samengevat kunnen op 
biomechanisch vlak overbelasting van de m. piriformis 
of rek op de n. ischiadicus ten gevolge van een verkeerd 
gangpatroon, relatieve spierzwakte van bepaalde spier-
groepen rondom de heup of een lumbale operatie PS 
veroorzaken.

Fig. 1B: Posterieur aanzicht van de rechterkant van 
het bekken (vergelijkbaar met figuur 1A) van de 

verhouding tussen de m. piriformis (dunne pijl) en de 
n. ischiadicus (dikke pijl) bij een kadaver (publicatie 

met toestemming van het Vaardigheidscentrum 
Anatomie, KU Leuven – Faculteit Geneeskunde).

Fig. 1C: Uitvergroot beeld vanuit figuur 1B van de 
verhouding tussen de m. piriformis (dunne pijl) en de 
n. ischiadicus (dikke pijl) bij een kadaver (publicatie 

met toestemming van het Vaardigheidscentrum 
Anatomie, KU Leuven – Faculteit Geneeskunde).
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Een aantal gevalsstudies beschrijven naast de biome-
chanische verklaring eveneens andere mogelijkheden 
waarbij eerder lokale anatomische afwijkingen in de m. 
piriformis compressie op de n. ischiadicus kunnen ver-
oorzaken. Onder andere atrofie en hierdoor een verkor-
ting van de m. piriformis ten gevolge van radiotherapie 
voor een cervixcarcinoom, een fibreuze band aan de 
onderrand van de m. piriformis, een benigne perineurale 
cyste van de n. ischiadicus tegenaan de m. piriformis, 
myositis ossificans van de m. piriformis en een tenoto-
mie of net het ongemoeid laten van de m. piriformis bij 
een totale heupartroplastiek zijn hiervan beschreven 
voorbeelden waardoor compressie van de n. ischiadicus 
kan ontstaan (21-26).

Laesies van de proximale n. ischiadicus in het 
gebied van de incisura ischiadica major waarbij de m. 
piriformis geen directe rol speelt in de pathofysiologie, 
zoals bij endometriose, tumoren, hematomen, fibrose, 
aneurysma’s, valse aneurysma’s of arterioveneuze mal-
formaties, worden het best niet geduid met de diagnose 
van PS. Beter wordt hier de term „neuropathie van de 
proximale n. ischiadicus” gebruikt (6).

Symptomen en kliniek

Symptomen

Vanuit de pathofysiologie wordt aangenomen dat PS 
een niet-discogene vorm van ischias is ten gevolge van 
een biomechanische of anatomische inklemming van de 
n. ischiadicus door compressie van de m. piriformis. 
Pijnuitstraling volgens de distributie van de n. ischiadi-
cus is dus een vereiste voor de diagnose.

Hopayian et al. voerden een systematische review uit 
van 55 studies omtrent PS met als doel een schatting te 
kunnen maken van de frequentie van het voorkomen van 
een aantal klinische kenmerken van PS (27). Het voorko-
men van symptomen, klinische testen specifiek voor PS en 
routinetesten voor patiënten met ischias worden  beschreven. 

De meest voorkomende deelsymptomen bij PS zijn 
gluteale pijn (50% tot 95%) en een toename van de 
ischias bij het zitten (39% tot 97%) (27). Het voorko-
men van lage rugpijn bij PS wordt beschreven bij 14% 
tot 63% van de patiënten (27). Dyspareunie werd 
beschreven bij 13% tot 100% (27). Aangezien dit laat-
ste symptoom echter vermoedelijk onderbevraagd werd 
in de verschillende casussen, is het aangegeven percen-
tage wellicht niet betrouwbaar (27).

Kliniek

Van de aspecifieke routinetesten voor ischias werd het 
vaakst een positieve „straight leg raising”-test (SLR-test) 
gemeld (42% tot 62%). Verminderde reflexen, alsook 
sensibiliteit en/of kracht bij het klinisch-neurologische 
onderzoek werden bij respectievelijk 26%, 39% en 
37% van de patiënten beschreven.

De meest vermelde positieve PS-specifieke test is 
lokale externe drukpijn ter hoogte van de incisura ischi-
adica major (59% tot 92%). Interne drukpijn (via vagi-
nale of rectale weg) werd onvoldoende gemeld om een 
betrouwbare schatting te kunnen maken. Er zijn ver-
schillende manoeuvres beschreven waarbij geprobeerd 
wordt om via rekken of actief aanspannen van de 
m. piriformis compressie van de n. ischiadicus te veroor-
zaken met als doel het uitlokken van de klachten. De 
manoeuvres van Freiberg (32% tot 63%) en Pace (30% 
tot 74%) werden het vaakst als positief aangegeven. 
Tonische externe rotatie van de heup, de FAIR-positie 
(flexie, adductie en interne rotatie) van de heup en het 
manoeuvre van Beatty werden onvoldoende aangegeven 
in de door Hopayian geselecteerde literatuur en waren 
daarom opnieuw niet betrouwbaar in te schatten.

Bij het manoeuvre van Freiberg voert de onderzoe-
ker een krachtige interne rotatie uit van de gestrekte 
heup op het symptomatische been van de patiënt in 
ruglig (fig. 2A en 2B). Op deze manier wordt er via 
rekking van de m. piriformis samendrukking van de 
n. ischiadicus veroorzaakt. De test is positief wanneer 
de patiënt bilpijn aangeeft (3, 28). Het is onduidelijk of 
de opgewekte pijn ontstaat door de m. piriformis zelf, 
door druk op de n. ischiadicus in het ligamentum 
sacrospinale, door rekking op de n. ischiadicus of door 
een combinatie van de voorgaande zaken (29).

De pijnklachten en de dysesthesieën bij PS kunnen 
eveneens toenemen wanneer de heup van het sympto-
matische been in FAIR-positie wordt gebracht (30). Het 
aantal graden van flexie, adductie en interne rotatie 
wordt in deze publicatie echter niet aangegeven. Dit 
manoeuvre kan in zijlig uitgevoerd worden liggend op 
de niet-symptomatische heup (fig. 3A en 3B). Zoals 
hieronder beschreven, ontstaat er hierdoor rekking op 
de m. piriformis met vernauwing van het foramen infra-
piriforme (13).

Het manoeuvre van Pace veroorzaakt bilpijn en/of 
krachtverlies bij actieve abductie van de heup tegen 
weerstand bij de zittende patiënt (fig. 4) (31). In verge-
lijking met het Freiberg-manoeuvre en de FAIR-positie 
van de heup, waarbij de m. piriformis passief wordt 
gerekt, wordt deze spier actief aangespannen.

Het manoeuvre van Beatty is een andere mogelijke 
test waarbij de m. piriformis actief wordt aangespannen 
(fig. 5) (29). Bij dit manoeuvre ligt de patiënt in zijlig op 
de niet-symptomatische zijde. De bovenliggende knie 
wordt in flexie en tot op de onderzoekstafel gebracht 
(adductie en interne rotatie van de heup). Vervolgens 
heft en houdt de patiënt het bovenliggende been enkele 
centimeters boven de onderzoekstafel uit. De test is posi-
tief wanneer er bilpijn ontstaat. Het ontstaan van deze 
pijn wordt toegeschreven aan de m. piriformis. Pijn aan 
het been of de rug tijdens het beschreven manoeuvre zou 
eerder wijzen op een problematiek van de lumbale tus-
senwervelschijf. Bij heupproblemen zorgde het manoeu-
vre eerder voor pijn in de trochanter major. 

Een overzicht van de PS-specifieke testen wordt 
gegeven in tabel 1.



Het piriformissyndroom: overzicht van de recente literatuur  279   

Fig. 2A en 2B: Manoeuvre van Freiberg: de onderzoeker voert bij de patiënt in ruglig een krachtige interne  rotatie 
van de gestrekte heup uit ter hoogte van het symptomatische been (materiaal uit eigen fotografisch archief).

Fig. 3A en 3B: FAIR-manoeuvre: flexie, adductie en interne rotatie van de heup van het symptomatische been  
liggend op de zijde van de niet-symptomatische heup kunnen de pijnklachten en de dysesthesieën 

bij het piriformissyndroom laten toenemen (materiaal uit eigen fotografisch archief).

Diagnose

PS wordt vooral als uitsluitingsdiagnose gesteld wan-
neer spinale oorzaken van ischias uitgesloten zijn 
(32). Diagnostische modaliteiten zoals een echografie, 
een CT-scan, een MRI en een emg (elektromyografie) 
zijn vooral nuttig bij het uitsluiten van andere patho-
logieën (33). Toch zijn er een aantal diagnostische 
technieken, waarvan een emg en een MRI de belang-
rijkste zijn, die een klinisch vermoeden van PS kun-
nen ondersteunen.

Echografie

Broadhurst et al. beschrijven het belang van de morfo-
logie van de m. piriformis in relatie tot de n. ischiadi-
cus bij PS. Zij bekwamen bij zevenentwintig patiën-
ten aan de hand van een echogeleide infiltratie van de 

m. piriformis een gunstig resultaat (>  70%  pijnvermin-
dering op een VAS-schaal („visual analogue scale”)) 
(34). Bij achttien patiënten (67%) werden morfologi-
sche afwijkingen teruggevonden in vergelijking met de 
contralaterale, niet-aangedane zijde bij echografisch 
nazicht. Littekenweefsel en fibrose werden beschreven 
in drie spieren. Vijftien patiënten vertoonden hypertro-
fie van de m. piriformis en drie aberrant verlopende nn. 
ischiadici werden gevisualiseerd (één doorboorde een 
 morfologisch normale m. piriformis en twee verlieten 
het kleine bekken via het foramen suprapiriforme bij 
een eveneens normale m. piriformis). De negen andere 
patiënten vertoonden geen morfologische afwijkingen 
ten opzichte van contralateraal. Zowel de achttien pati-
enten met morfologische afwijkingen als de negen met 
een bilateraal vergelijkbare m. piriformis reageerden 
met een pijnvermindering van meer dan 70% op een 
VAS-schaal. Toch wordt het nut van een echografie in 
twijfel getrokken door Halpin et al. aangezien er andere 
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mogelijke technische onderzoeksmethoden bestaan ter 
staving van de diagnose van PS (35).

CT-scan

Een CT-scan kan gebruikt worden om calcificaties in 
de m. piriformis aan te tonen, zoals bij myositis ossi-
ficans (24, 35). Dit onderzoek kan eveneens een massa 
aantonen in de m. piriformis, maar ter verdere diffe-
rentiatie tussen een onderliggende tumor, endome-
triose, een abces of hypertrofie van de spier zelf wordt 
een MRI aangeraden (36). Sinds de opkomst van de 
MRI is de rol van de CT-scan naar de achtergrond ver-
drongen voor wat betreft de technische diagnostiek 
van PS.

MRI

Een MRI kan bij PS signaalveranderingen in de n.
ischiadicus aantonen en de relatie van de zenuw ten 
opzichte van de m. piriformis verduidelijken (37-40). 
Lokale afwijkingen in de m. piriformis kunnen gaan 
van denervatieatrofie tot relatieve hypertrofie ten 
opzichte van contralateraal (41). Een objectivering 
met een MRI bij 100 patiënten zonder voorgeschiede-
nis of klinische verdenking van PS toonde echter een 
mogelijke asymmetrie van de m. piriformis tot een 
dikteverschil van 8 mm, waardoor er bij een correla-
tie tussen de kliniek en de beeldvorming rekening 
gehouden moet worden met de normale links-rechts-
verschillen (42). Een verband tussen een eventuele 
asymmetrie van de m. piriformis en het links- of 
rechtsbenig zijn van de onderzochte patiënten werd 
niet beschreven.

Een MR-neurografie toonde dat de bevinding van de 
asymmetrie van de m. piriformis en de hyperintensiteit 
van de n. ischiadicus ter hoogte van de incisura ischia-
dica major een specificiteit van 93% en een sensitiviteit 
van 64% vertoonde bij het voorspellen van een goed tot 
uitstekend resultaat van een heelkundige vrijstelling 
van de m. piriformis bij patiënten met PS (8). De diag-
nose van PS werd door de onderzoekers gesteld op 
basis van de kliniek. Welke klinische criteria exact 

Fig. 4: Manoeuvre van Pace: actieve abductie  
van de heup tegen weerstand bij de zittende patiënt 

kan bilpijn en/of krachtverlies teweegbrengen  
bij het  piriformissyndroom 

(materiaal uit eigen fotografisch archief).

Fig. 5: Manoeuvre van Beatty: de patiënt ligt in zijlig 
op de niet-aangedane zijde. De bovenliggende knie 

wordt in flexie en tot op de onderzoekstafel gebracht 
(adductie en interne rotatie van de heup). 

Vervolgens heft en houdt de patiënt het bovenliggende 
been enkele centimeters boven de onderzoekstafel uit. 

De test is positief voor het piriformissyndroom 
wanneer er bilpijn ontstaat 

(materiaal uit eigen fotografisch archief).

TABEL 1

Klinische testen specifiek voor het piriformissyndroom.

Testen specifiek voor  
het piriformissyndroom

Positie 
van de patiënt

Uitvoering van de test

Freiberg ruglig interne rotatie van de gestrekte heup van het symptomatische been
FAIR zijlig flexie, adductie en interne rotatie van de heup van het symptomatische been liggend op de 

 contralaterale zijde
Pace zittend actieve abductie van de heup tegen weerstand
Beatty zijlig de bovenliggende knie wordt in flexie en tot op de onderzoekstafel gebracht liggend op de niet- 

symptomatische zijde, vervolgens heft en houdt de patiënt het bovenliggende been enkele centi-
meters boven de onderzoekstafel uit



Het piriformissyndroom: overzicht van de recente literatuur  281   

gebruikt werden, is echter niet duidelijk aangegeven in 
deze publicatie.

Emg

Fishman et al. demonstreerden een niet-invasieve 
methode voor de diagnose van PS aan de hand van 
elektrodiagnostische studies met H-reflexen. Hun stu-
dies toonden aan dat de H-reflex van de n. ischiadicus 
(via de n. tibialis en de n. peroneus) een significant 
toegenomen latentie vertoonde in de FAIR-positie van 
de heup in vergelijking met de latentie gemeten in de 
neutrale anatomische positie (14). Na onderzoek van 
918 patiënten (in totaal 1.014 symptomatische onder-
ste ledematen) met een klinische verdenking van PS 
werd vastgesteld dat een significant toegenomen laten-
tie van de H-reflex van zowel de n. tibialis als de n. 
peroneus met drie standaarddeviaties (1,86 ms) een 
sensitiviteit van 88,1% en een specificiteit van 83,2% 
biedt bij de diagnose van PS (43). Mogelijk zou de 
H-reflex van de n. peroneus meer aangedaan kunnen 
zijn dan deze van de n. tibialis bij PS (44). Dit moet 
echter gerelativeerd worden aangezien in deze studie 
slechts zeven patiënten onderzocht werden op een 
retrospectieve manier. 

Nakamura et al. meldden een andere methode bij 
twee patiënten voor de diagnose van PS via het regis-
treren van geëvokeerde potentialen met een epidurale 
elektrode ter hoogte van de lumbale wervelzuil waarbij 
gestimuleerd werd ter hoogte van de n. peroneus aan 
het caput fibulae (45). Het nadeel is dat het hier om een 
invasieve techniek gaat (46). Bovendien werd deze 
techniek in het artikel van Nakamura et al. slechts bij 
twee patiënten onderzocht.

Chang et al. toonden via magnetische stimulatie 
een verlaagde motorische geleidingssnelheid aan van 
de L5-component van de n. ischiadicus over het glu-
teale segment bij patiënten met PS. De stimulatie 
gebeurde proximaal ter hoogte van de L5-wortel (mid-
delpunt tussen de processus spinosus van L5 en de 
posterieure crista iliaca) en distaal ter hoogte van de n. 
ischiadicus aan de gluteale plooi (middelpunt tussen de 
tuber ischiadicum en de trochanter major). Opsporing 
gebeurde ter hoogte van de m. tibialis anterior. Er 
bleek een negatieve relatie te bestaan tussen de vooraf-
bestaande ziekteduur van PS en de gemeten geleidings-
snelheid (46).

Behandeling

Kinesitherapie en aanverwante technieken

Kirschner et al. halen kinesitherapie aan als de hoek-
steen van de conservatieve behandeling van PS (33). 
Lokale antalgische therapie met ultrasonen, warmtepak-
kingen en een koude spray over een verloop van de 
m. piriformis, alsook myofasciale  ontspanningstechnieken 

van de lumbosacrale paravertebrale spieren, waarbij de 
patiënt in contralaterale decubitus en FAIR-positie is 
geplaatst, zijn beschreven (43, 47, 48). Een behandeling 
van twee tot drie keer per week gedurende één tot drie 
maanden wordt aangeraden (43, 47, 48). 

Een meer actieve therapie met rekking van de m. 
piriformis, alsook McKenzie-oefeningen vullen deze 
therapie aan (43, 47, 48). Bij klinische zwakte van de 
heupabductoren en de externe rotatoren zijn heupver-
sterkende oefeningen (met nadruk op de m. gluteus 
maximus) en bewegingsre-educatie met een correctie 
van te veel heupadductie en interne rotatie tijdens func-
tionele taken aangewezen (16).

Tevens zijn er nog een aantal andere manueel- 
geneeskundige technieken beschreven (49). Deze zijn 
echter niet verder bestudeerd in de medische litera-
tuur.

Medicatie

De medicamenteuze behandeling van PS is vooral 
symptomatisch. Hiervoor worden vooral niet-steroïde 
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), spier-
ontspanners en atypische analgetica zoals gaba-
pentine, nortriptyline en carbamazepine voorgesteld 
(33).

Infiltratietechnieken

Wanneer er geen vooruitgang wordt geboekt aan de 
hand van medicatie of kinesitherapie, kan er overge-
gaan worden tot infiltratieprocedures (50). Een injectie 
in de m. piriformis met een corticosteroïd en een 
lokaal anestheticum zou de zwelling van de spier ver-
minderen, waardoor de vicieuze cirkel van pijn en 
hypertonie doorbroken kan worden (8, 47, 51-54). 
Aangezien er bij PS een bijkomende ontsteking kan 
zijn ter hoogte van de n. ischiadicus, kan de injectie 
van een corticosteroïd in de buurt van de n. ischia-
dicus aangewezen zijn (52, 55). Wanneer een lokaal 
anestheticum geïnjecteerd wordt, gebeurt dit het best 
in de buik van de m. piriformis om lekkage naar de 
n. ischiadicus te vermijden, waardoor er minder 
kans bestaat op een sensorische of een motorische 
blokkade (52).

De combinatie van een injectie van corticosteroïden 
en een lokaal anestheticum met kinesitherapie bij 1.014 
patiënten met PS leidde tot een blijvende verbetering 
van 71% tot gemiddeld 10,2 maanden follow-up (43). 
De combinatie van een injectie met botulinetoxine A in 
de m. piriformis met kinesitherapie zou een beter resul-
taat bieden in vergelijking met een injectie van cortico-
steroïden met een lokaal anestheticum of een placebo, 
beide eveneens gecombineerd met eenzelfde kinesithe-
rapeutisch schema (47). Een Cochrane-review gaf voor 
de methodologie van deze studie echter een hoog risico 
op bias aan (56). Het gebruik van botulinetoxine B 
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gecombineerd met kinesitherapie leidde tot een afname 
van meer dan 50% op een gestandaardiseerde pijn-
schaal (VAS-schaal) bij 88,9% van de behandelde pati-
enten met PS binnen een termijn van twee tot vier 
weken en zou hierdoor een sneller en doeltreffender 
alternatief voor botulinetoxine A kunnen bieden (48). 
Deze studie toonde eveneens een duidelijke correlatie 
aan van een verbetering van de latentie van de H-reflex 
van de n. tibialis met de gemeten VAS-schaal na de 
behandeling (p <  0,0001) (48). Verschillende reviews 
en richtlijnen bevestigen het nut van botulinetoxine A 
en/of B (klasse 1-evidentie) bij de behandeling van PS 
(57-60). 

Een andere techniek vormt de injectie van bupiva-
caïne en clonidine (1 ml, 150 µg/ml) in de m. pirifor-
mis bij de behandeling van PS (61).

Daar waar de oudere infiltratietechnieken vooral 
plaatsvonden aan de hand van klinische anatomische 
markeerpunten zonder verdere technische ondersteu-
ning, zijn er momenteel nieuwere methoden, bijvoor-
beeld onder geleide van een emg, stimulatie van de 
m. piriformis, een CT-scan, een MRI en ten slotte neu-
rostimulatie van de n. ischiadicus (8, 31, 43, 47, 
48, 51-53, 56, 62). De bredere toepassing van deze 
technieken wordt echter gehinderd door een gebrek 
aan beschikbaarheid in de meeste vrijstaande pijncen-
tra (52). 

Injecties onder fluoroscopische of echografische 
begeleiding zijn beter toepasbaar (52, 55, 63-65). Ook 
combinaties van de vermelde technieken zijn beschre-
ven, bijvoorbeeld een echografie met spierstimulatie, 
een fluoroscopie met neurostimulatie of een fluorosco-
pie met een emg (54, 66-68). Vergelijkende studies tus-
sen de verschillende technieken zijn echter niet voor-
handen.

Als een mogelijke, zij het zeldzame (1,1%) reactie 
op deze infiltraties is een lokaal pseudosarcoom op de 
injectieplaats beschreven, hetgeen bij een eventuele chi-
rurgische resectie de histopathologische diagnostiek kan 
bemoeilijken (69).

Heelkunde

Een vrijstelling van de insertie van de m. piriformis in 
het femur bij patiënten met PS is een beschreven tech-
niek met een gunstige invloed op de klachten en de 
arbeidsongeschiktheid wanneer conservatieve therapie 
onvoldoende resultaat oplevert (70). Het resultaat van 
operatief ingrijpen kan echter in het gedrang komen 
door het postoperatieve ontstaan van littekenweefsel 
met inklemming van de n. ischiadicus (71). Naast open 
chirurgie zijn er recent ook technieken beschreven van 
een artroscopische vrijstelling van de m. piriformis 
onder lokale verdoving, maar moeilijkheden met de 
pijncontrole tijdens dit type van operaties werden 
gemeld (72, 73). Vergelijkende studies tussen een open 
en een artroscopische aanpak zijn momenteel niet voor-
handen.

Bespreking

Het vermoeden van PS ontstaat initieel vooral vanuit de 
kliniek. In de klinische praktijk zouden de verschil-
lende gegevens uit het hoofdstuk „Symptomen en kli-
niek” van dit artikel gebruikt kunnen worden bij de 
anamnestische en de klinische diagnosestelling van PS. 
De klinische manier om drukpijn in de incisura ischia-
dica major op te wekken is echter niet duidelijk uitge-
legd in de aangegeven literatuur. De m. piriformis kan 
gepalpeerd worden aan de hand van een rechte lijn 
tussen het middelpunt van de laterale sacrumrand en 
de top van de trochanter major. Palpatie van de incisura 
ischiadica major kan dus gebeuren over het verloop van 
deze lijn net lateraal van de laterale sacrumrand. Ook 
het aantal graden heupflexie, adductie en interne rotatie 
bij de FAIR-test wordt niet exact weergegeven. Hiervoor 
kan eventueel de houding gebruikt worden die door 
Fishman et al. wordt beschreven bij het elektrofysiolo-
gische reflexonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt de 
bovenliggende heup 60 graden in flexie gebracht en 
wordt de bovenliggende knie (in 90 graden flexie) in 
contact gebracht met de onderzoekstafel, wat heupad-
ductie veroorzaakt (14). Vervolgens wordt het boven-
liggende onderbeen opwaarts en lateraalwaarts gero-
teerd, wat een interne rotatie van de bovenliggende 
heup creëert. Deze interne heuprotatie moet tot 45 gra-
den of zo kort mogelijk tot 45 graden gebracht worden 
in functie van hetgeen de patiënt kan verdragen naar-
gelang van de pijnklachten (fig. 3A en 3B).

Voor het stellen van de diagnose van PS moet een 
spinale oorsprong van ischias uitgesloten worden aan 
de hand van een MRI of minstens een CT-scan van de 
lumbale wervelzuil. Zo nodig kan vervolgens aan de 
hand van een MRI van het bekken een mogelijk ana-
tomische oorzaak van PS nagegaan worden (bijvoor-
beeld bij het vermoeden van myositis ossificans van 
de m. piriformis na een trauma). Indien vooral een 
biomechanische oorzaak van PS wordt vermoed, is een 
MRI van het bekken niet absoluut noodzakelijk en kan 
een grondig klinisch onderzoek volstaan. Bij onvol-
doende resultaat van conservatieve therapie aan de 
hand van kinesitherapie, medicatie en infiltratietech-
nieken moet de noodzaak tot verder onderzoek via een 
MRI van het bekken opnieuw overwogen worden om 
alsnog een anatomische oorzaak van PS uit te sluiten. 
Een emg van de onderste ledematen is een ander 
belangrijk technisch onderzoek dat gebruikt kan wor-
den om andere pathologieën uit te sluiten en om aan 
de hand van H-reflexen van de n. tibialis (en eventueel 
de n. peroneus) de diagnose van PS te bevestigen. Uit 
de ervaring van de auteurs bij een beperkte groep van 
patiënten lijkt het reproduceren van de toename van 
de latentie van de Hoffmann-reflex S1 in de FAIR- 
positie van de heup bij patiënten met een vermoeden 
van PS echter moeilijk te realiseren. Verder onderzoek 
is dan ook aangewezen.

Vanuit de praktijkervaring hebben de auteurs even-
eens de indruk dat PS of hypertonie van de m.  piriformis 
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secundair kan ontstaan bij een primaire diagnose van 
een sacro-iliacaal gewrichtsprobleem. Hierover werd 
echter geen bestaande literatuur gevonden. Bij toekom-
stig wetenschappelijk onderzoek moet hieraan aandacht 
besteed worden.

Therapeutisch moet er, zoals aangehaald, eerst con-
servatief gewerkt worden aan de hand van gerichte 
kinesitherapie. Ondersteunend kan medicatie opgestart 
worden, waarbij in de acute fase aan paracetamol en 
NSAID’s gedacht kan worden. Bij een langer bestaande 
problematiek met onvoldoende effect van een optimale 
dosering paracetamol kunnen tramadolpreparaten over-
wogen worden. Wanneer er kenmerken van neuropa-
thische pijn zijn, kunnen bijkomend atypische analge-
tica opgestart worden. Eventueel kan dit gebeuren aan 
de hand van het bepalen van een DN4-score (een geva-
lideerde neuropathische pijnscore) (74). Lokale infiltra-
ties in de n. ischiadicus of de m. piriformis kunnen in 
latere tijd overwogen worden of zelfs initieel bij het 
opstarten van de medicatie en de kinesitherapie. Men 
kan opmerken dat er in de bestaande literatuur van de 
beschreven infiltratietechnieken slechts in beperkte 
mate een weergave is gemaakt van de mogelijke bijwer-
kingen van deze procedures. Ook hieraan moet aan-
dacht besteed worden bij verder wetenschappelijk 
onderzoek. 

Bij onvoldoende resultaat via conservatieve therapie 
kan een operatief advies ingewonnen worden met 
betrekking tot de mogelijkheden tot een vrijstelling van 
de m. piriformis (en eventueel bijkomend de n. ischia-
dicus). De stap naar heelkunde moet echter met de 
nodige voorzichtigheid genomen worden en wordt het 
best voorbehouden voor een anatomische oorzaak van 
PS bevestigd aan de hand van beeldvorming.

Besluit

De eventualiteit van het piriformissyndroom (PS) moet 
opgenomen worden in de differentiaaldiagnose van 
patiënten met aanhoudende gluteale pijn en ischias 
wanneer de klinische en de eventuele technische bevin-
dingen lumbale en andere intrapelvische pathologieën 
uitsluiten. Er zijn zowel biomechanische als anatomi-
sche argumenten voor het bestaan van dit syndroom. 
De vermoedelijke diagnose wordt vooral gesteld op kli-
nische basis. Technische diagnostiek is belangrijk bij 
het uitsluiten van andere pathologieën en kan bovendien 
de klinische diagnose van PS staven.

Verder onderzoek met onder andere gerandomi-
seerde gecontroleerde studies naar de pathofysiologie, 
een mogelijk verband met sacro-iliacale gewrichtspro-
blemen, klinische en technische diagnostiek en therapie 
van PS zijn aangewezen.
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Abstract
The piriformis syndrome: 

overview of the recent literature

The piriformis syndrome (PS) is in certain cases 
quite a controversial diagnosis in sciatica. It is con-
sidered to be a form of sciatica as a result of com-
pression of the sciatic nerve in its course at the 
height of the piriformis muscle. In the literature, the 
debate on the clinical relevance of PS is active, 
as only limited opportunities exist to confirm its 
diagnosis by means of technical studies. Still, the 
percentage of patients in whom the piriformis mus-
cle is a source of pain, is estimated at only 6% of 
the total amount of patients with sciatica. Both 
anamnestic (gluteal pain and an increase of  sciatica 
when sitting) and clinical (local pain at palpation 
of the sciatic notch and pain provocation with 
 manoeuvres increasing the tension of the piriformis 
muscle) findings may suggest the diagnosis. 

Although PS used to be considered as an 
exclusively clinical diagnosis, several authors 
describe the usefulness of an electromyography 
with an electrophysiological reflex examination 
(Hoffmann reflexes S1) of the sciatic nerve and an 
MRI of the pelvis (with an MR neurography of the 
sciatic nerve) as a possible way to support the 
clinical examination. There is evidence for a con-
servative treatment of PS based on analgesics, 
physiotherapy, injections of local anesthetics and/or 
corticosteroids, or the more recently studied botuli-
num neurotoxin injections. Surgery may be consid-
ered when the symptoms persist despite conserva-
tive therapy.
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