
14-05-2016, Klimmen, deel 1, Gerard Koel.

OVER FT DIAGNOSTIEK bij 
patiënten met SCHOUDERPIJN.



Programma
1 dagdeel, 14 mei 2016, Klimmen, Limburg

• 09:00 – 10:30 uur: Eerste deel over FT diagnostiek bij patiënten met SP 

• 10:30 – 11:00 uur: pauze met koffie / thee

• 11:00 – 12:30 uur: Tweede deel over SNN KR model, 3S lijst en casus

• 12:30 – 13:00 uur: Afsluiting, vragen, discussie, plannen









INHOUD 1 (de eerste zes huiswerkvragen):

1. De relevantie van de Likelihood Ratio.
2. Afzonderlijke tests (OST’s) of clusteren?
3. Specifieke OST’s in de clusters.

4. De relevantie van SSMP’s?
5. Daadwerkelijk gebruik van SSMP’s?
6. Indeling in tendinopathie >> nuttig?

7. (SNN model Klinisch Redeneren >> deel 2)



1. DIAGNOSTISCHE STUDIES :

• Uitgetest op een representatieve 
onderzoekspopulatie?

• Is de betrouwbaarheid correct beoordeeld?
• Vergeleken met een goed extern criterium?
• Geven de resultaten aan dat sprake is van 

een betrouwbaar en valide instrument?
• Wat is de praktische hanteerbaarheid?

Relevante vragen omtrent meetinstrument:



VALIDITEIT :

• Meet het instrument inderdaad wat het 
beoogt te meten?

• Is er een gouden standaard?
Een goede referentietest.

• Waarden: sensitiviteit, specificiteit, positief 
voorspellende waarde (VW+), negatief 
voorspellende waarde (VW-), en:

- positieve likelihood ratio (LR+), 
- negatieve likelihood ratio (LR-).



VALIDITEIT 2 bij 2 tabel :

GS +
Artroscopie +

GS -
Artroscopie -

Index test +
A B a+b

Index test -
C D c+d

a+c b+d totaal



VALIDITEIT 2 bij 2 tabel :

GS +
Artroscopie +

GS -
Artroscopie -

Index test + Juist +
A

Fout +
B a+b

Index test - Fout -
C

Juist -
D c+d

a+c b+d totaal



VALIDITEIT 2 bij 2 tabel :

GS +
Artroscopie +

GS -
Artroscopie -

Index test + Juist +
A

Fout +
B

50
a+b

Index test - Fout -
C

Juist -
D

50
c+d

50
a+c

50
b+d

100
totaal

Voorafkans (prevalentie)? Inhoud cel A obv toeval?



VALIDITEIT 2 bij 2 tabel :

GS +
Artroscopie +

GS -
Artroscopie -

Index test + toeval 25
onderzoek: 40

50
a+b

Index test - 50
c+d

50
a+c

50
b+d

100
totaal

Vooraf kans= 50% Inhoud cel A obv toeval: 25



VALIDITEIT 2 bij 2 tabel :

GS +
Artroscopie +

GS -
Artroscopie -

Index test + 40 50
a+b

Index test - 50
c+d

50
a+c

50
b+d

100
totaal

Voor afkans= 50 %. Kans in geval index +: 80%.



VALIDITEIT 2 bij 2 tabel :
GS +

Artroscopie +
GS -

Artroscopie -

Index test + 40 10 50
a+b

Index test - 10 40 50
c+d

50
a+c

50
b+d

100
totaal

Is dat nu toeval of is dat statistisch significant?
Chi kwadraat toets : ja, p< 0,05.



VALIDITEIT :

• Waarde sensitiviteit?
• Waarde specificiteit?
• Waarde VW (voorspellende waarde) +?
• Waarde VW (voorspellende waarde) -?
• Je wilt met je meting de kans op het 

(on)juist zijn van je waarschijnlijke 
diagnose correct inschatten;
dus: LR+ = sensitiviteit : (1 – specificiteit),

en LR- = (1-sensitiviteit) : specificiteit .



Stap 1.
Een probleem; FT & PT weten 

het niet goed genoeg;
de voorafkans is te laag.

Stap 2.
Is een goede verifiërende test 

beschikbaar (LR)? Of een vragenlijst
met een afkappunt?

Stap 3.
De test (bv. biceps II) leidt tot een
duidelijke score; de achterafkans

is hoog genoeg.



Aannemelijkheids ratio of
Likelihood ratio (LR):

• LR+: de ratio tussen het aantal patiënten waarbij 
de tets + is en die de aandoening hebben / 
het aantal patiënten waarbij de test + is en die de 
aandoening niet hebben; 
(oftewel: de juist positieven vs fout positieven).

• LR-: de ratio tussen het aantal patiënten waarbij 
de test – is die de aandoening (toch) hebben / 
het aantal patiënten waarbij de test – is en die de 
aandoening (inderdaad) niet hebben;
(oftewel: de fout negatieven vs juist negatieven)



VALIDITEIT & LR :

LR+ LR- Interpretatie:

> 10

5-10

2-5

1-2

< 0,1

0,1-0,2

0,2-0,5

0,5-1

- Heeft grote invloed op de
te genereren diagnose
(= pathognomonische test).

- Belangrijke test, duidelijke
invloed op diagnose.

- Geringe maar klinisch soms
belangrijke invloed.

- Weinig relevante test.



VALIDITEIT :
• Er worden 127 patiënten met schouderpijn 

onderzocht, 89 mannen en 38 vrouwen met 
een gem. leeftijd van 30,6 jaren (15-52).

• Bij alle patiënten wordt een klinische test 
afgenomen naar een SLAP letsel; tevens 
ondergaan alle patiënten een artroscopie.

• De klinische test was + bij 38 en – bij 89 pt., 
van de 38 + pt. bleek bij artroscopie in 35 
gevallen inderdaad sprake van een SLAP; van 
de 89 – pt. bleken er bij artroscopie toch 4 een 
SLAP letsel te hebben.

• Maak een 2x2 tabel en bereken de waarden! 



VALIDITEIT :

Artroscopie
+

Artroscopie
-

Klinische test + 35 38

Klinische test - 4 89

127

Voorkomen SLAP letsels:

Verder invullen + berekenen van de 6 waarden!



VALIDITEIT :

Artroscopie
+

Artroscopie
-

Klinische test + 35 3 38

Klinische test - 4 85 89

39 88 127

Voorkomen SLAP letsels:

De volledige vier-velden tabel (Zie Kim et al, blok 2, nr 6).



VALIDITEIT :

• Sensitiviteit:     35/39= 0,897.
• Specificiteit:     85/88= 0,966.
• VW+:                 35/38= 0,921.
• VW-:                  85/89= 0,955.
• LR+:                  0,897/0,034= 26,4.
• LR-:                   0,103/0,966= 0,11.

RELEVANTE KLINISCHE TEST?   JA!



Uitrekenen achterafkans m.b.v.
Likelihood ratio (LR):

• Voorafkans = de (geschatte) prevalentie van 
de aandoening.

• Vooraf OR (Odd’s Ratio)= voorafkans /
(1 – voorafkans).

• Achteraf OR = Vooraf OR x LR+.
• Achterafkans = Achteraf OR / (1+achteraf OR)
• Bij een verifiërende klinische test dient, bij een 

+ test, de achterafkans (fors) groter te zijn dan 
de voorafkans.



VALIDITEIT
& LR+ :

Nomogram om de
achterafkans simpel 
vast te stellen door 

de (geschatte)
voorafkans te 

verbinden met de
LR+ en vervolgens

op de re lijn de
achterafkans te zien.



0% 25% 50%  75% 100%
voorafkans

Diagnostische studies, statistiek en KR:
een patiënt met letsel van de RC.



Na de anamnese en de 
observatie is de 
voorafkans op RC  25%.

De therapeut kiest 
een verifiërende test
met een grote LR+.

0% 25% 50%  75% 100%
voorafkans

Welke verifiërende klinische test is zinvol?



Na de anamnese en de 
observatie is de 
voorafkans op RC 25%.

De therapeut kiest 
een verifiërende test
met een grote LR+.

Na een + test is de 
achterafkans toe-
genomen tot 75%.

0% 25% 50%      60%             75% 100%
voorafkans                                 ‘besluit’       achterafkans

Zo hoort het !! 



Boek met 
diagnostische 

tests:
met nadruk op 

methodologische 
relevantie.





Boek met 
diagnostische 

tests:
met nadruk op 

klinische 
relevantie.





INHOUD 1 (de eerste zes huiswerkvragen):

1. De relevantie van de Likelihood Ratio.
2. Afzonderlijke tests (OST’s) of clusteren?
3. Specifieke OST’s in de clusters.

4. De relevantie van SSMP’s?
5. Daadwerkelijk gebruik van SSMP’s?
6. Indeling in tendinopathie >> nuttig?

7. (SNN model Klinisch Redeneren >> deel 2)



2. DIAGNOSTIEK
Gaat het om single

specifieke schouder tests?
Gaat het om clusteren
van info uit anamnese,

observatie, basis onderzoek 
en

specifieke schouder tests?











VALIDITEIT & LR :
LR+ LR- Interpretatie:

> 10

5-10

2-5

1-2

< 0,1

0,1-0,2

0,2-0,5

0,5-1

- Heeft grote invloed op de
te genereren diagnose
(= pathognomonische test).

- Belangrijke test, duidelijke
invloed op diagnose.

- Geringe maar klinisch soms
belangrijke invloed.

- Weinig relevante test.

- ‘to rule in’ : + cluster met zo hoog mogelijke LR +
- ‘to rule out’ : - cluster met zo klein mogelijke LR -





SAPS

SAPS

SAPS





Indeling klinische tests.

• Screenende tests.
• Validerende tests.
• Excluderende tests.
• Reductie tests.
• Mechanisme tests.

Helpt dat de keuze voor een klinische 
test te verbeteren? Wordt KR beter?









3. Specifieke OST’s in clusters:

1. Painfull arc test (basis functie ond.)
2. Weakness external rotation (basis f. ond.)
3. Drop arm test
4. Infraspinatus test
5. Hawkins – Kennedy test
6. Apprehension test
7. 5 + Relocation test
8. Active compression test



AROM abductie: PAINFUL ARC? 



WEAKNESS IN EXTERNAL ROTATION : 



WEERSTANDSTESTS :

• Uitgangspositie: 
stand met verschillende posities arm (zie 
afbeeldingen).

• Uitvoering: ft geeft langzaam toenemende 
weerstand (isometrisch).

• Positief: 
Pijn bij aanspannen in combinatie met minder 
kracht (andere zijde).



Filmpje met 
een positieve 
drop arm test.






Infraspinatus test ??



HAWKINS TEST :
(ook wel: Hawkins – Kennedy test) 



HAWKINS / Kennedy TEST : 

• Uitgangspositie: 
stand, arm in 90˚ anteflexie, ongelijknamige 
arm op voor / bovenzijde schouder patient.

• Uitvoering: 
ft beweegt arm passief van exorotatie naar 
endorotatie;
(met stabilisatie van de schouder / scapula).

• Positief: 
Pijn of meer pijn in endorotatiestand.



Apprehension : 



Apprehension / sensitisation: 



Apprehension / relocation : 



Apprehension/sensit./relocation:
• Uitgangspositie: ruglig, arm in 90˚ abductie.
• Uitvoering: 

ft brengt arm patiënt steeds verder in 
exorotatie; eventueel met extra schuiven 
humeruskop naar ventraal via hefboom dorsaal 
(sensitisatie), later met schuiven kop naar 
dorsaal (relocation) en eventueel weer 
weghalen van de ventrale steun (release test).

• Positief (ventrale Bankart lesie): 
angst + niet toelaten van de beweging 
(apprehension) of pijn (ventraal) bij bewegen 
die afneemt bij relocation.



O’BRIEN / Active CompressionTEST : 

Arm in maximale endorotatie Arm in maximale exorotatie



O’BRIEN TEST :
• Uitgangspositie: 

stand, arm in 90˚ anteflexie en 10-15˚ adductie.
• Uitvoering: ft brengt arm patiënt in maximale 

endorotatie en geeft weerstand op onderarm in 
caudale richting; daarna wordt de arm in 
maximale exorotatie gebracht en wordt de 
weerstand herhaald.

• Positief (SLAP): 
Pijn of een pijnlijke klik in het GH gewricht 
(‘deep inside’) bij de eerste test, die verminderd 
of afwezig is bij de tweede test.
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4. SSMP’s
Welk type klinische tests 

betreft het?
Wat is het nut van SSMP’s?
Welke tests gebruik je al?













Drie voorwaarden voor het 
toepassen van SSMP’s.

1. Een reproduceerbare provocatie
(van dè pijn).

2. Minstens 30% reductie van pijn
(en/of verbetering van mobiliteit)

3. Bij herhaling van de SSMP toont
patiënt dezelfde respons.



6. Indeling / klassering
tendinopathie



Tendinopathie  

• Het gaat om pijn en functie-stoornissen in het 
orgaansysteem: de pees.

• Kan in meerdere klinische diagnoses worden 
verdeeld:
- tendinose
- tendinitis
- partiële peesruptuur
(- volledige peesruptuur: apart beeld!)

• Multifactorieel met extrinsieke en intrinsieke 
ontstaansmechanismen. 



Tendinopathie  

• Extrinsieke mechanismen:
- compressie 
- schuif / shear
- te veel belasting
- te weinig belasting

• Intrinsieke mechanismen:
- ageing / veroudering
- degeneratie
- biologische factoren: PG, GAG’s, MMP’s
- circulatie



MSU longitudinaal en transversaal beeld.



PTR
Bursal side

PTR
Articular side

PTR
Intrasubstance







Teunis T, Lubberts B, Reilly BT, Ring D. A systematic review and pooled analysis of the prevalence of rotator cuff disease with increasing age. 
J Shoulder Elbow Surg. december 2014;23(12):1913–21.



Yamamoto A, Takagishi K, Kobayashi T, Shitara H, Osawa T. Factors involved in the presence of symptoms associated 
with rotator cuff tears: a comparison of asymptomatic and symptomatic rotator cuff tears in the general population. J 
Shoulder Elbow Surg. oktober 2011;20(7):1133–7.



DUS: 

2 / 3 van de personen met een beschadigde RC: GEEN SCHOUDERPIJN = a-
symptomatisch

1 / 3 van de personen met een beschadigde RC: WEL PERIODEN MET 
SCHOUDERPIJN 

Yamamoto A, Takagishi K, Kobayashi T, Shitara H, Osawa T. Factors involved in the presence of symptoms associated with 
rotator cuff tears: a comparison of asymptomatic and symptomatic rotator cuff tears in the general population. J 
Shoulder Elbow Surg. oktober 2011;20(7):1133–7.



stadium: KLINISCHE VERSCHIJNSELEN TENDINOPATHIE.

1
- Patiënt klaagt over pijn na afloop 
van de belasting.

- Normaal prestatieniveau.

2
- Patiënt klaagt over pijn na afloop van de belasting + 
aan het begin van de belasting. 

- Afgezien van begin: normaal prestatieniveau.

3
- Patiënt klaagt over pijn na afloop + pijn bij begin + 
pijn die terugkeert tijdens de belasting. 

- Het prestatie niveau is licht afgenomen.

4
- Patiënt klaagt over snel toenemende pijn 
tijdens belasten. 

- Het prestatie niveau is fors verminderd.

5
- Patiënt heeft zelfs pijn in rust, 
wordt ’s nachts wakker van de pijn. 

- Fysieke belasting is nauwelijks mogelijk.



‘Nieuwe’ indeling peesletsels 
Jill Cook & Craig Purdam (BJSM, 2009);

Jeremy Lewis (BJSM, 2010) .

1. Normal tendon;

eventueel met onder- c.q. over-belasting.

2. Reactive tendon.

3. Tendon disrepair.

4. Tendon degeneration. 



Aspecten bij proces tendinopathie.

• Proliferatie van cellen.

• Proliferatie van grondsubstantie.

• Degradatie van collageen.

• Proliferatie neurovasculair weefsel. 



Normal        Reactive        Disrepair         Degeneration



Lokaal beeld Klinisch beeld

Normal Type 1 collageen
Normaal vocht / Decorin
Hypoechogeen / wit
Normale celactiviteit

Geen klachten
Functioneel in ADL

Reactive Verhoogde celactiviteit
Oedeem rondom pees
Neovascularisatie kan
Aggrecan productie hoog

Na ‘acute’ overbelast.
Pijnlijk bij belasten
Pijnlijk in rust
Vaak jongere patiënt

Disrepair Verhoogde celactiviteit
Oedeem rond en in pees
Focale beschadig. (PTR)
Neovascularisatie

Herstel stagneert
Pijnlijk bij belasten
Vaak ook pijn in rust

Degeneration Verlaagde celactiviteit
Inhomogeen weefsel, vet, 
litteken (PTR >> FTR)
Neovascularisatie kan

Lage belastbaarheid
Verdikkingen palpabel
Onvermogen



Behandeling
Normal Geen behandeling

Normaal blijven belasten

Reactive Rust
NSAID’s (remmen productie aggrecan)
Analyse functioneren bew.keten
Voorzichtig met stimulerende prikkels:

- evt. LIPUS (Low Int. Pulsed US)
- cryotherapie? (pijn of oedeem)

Disrepair Gedoseerd oefenen
- excentrisch oef.: lichte dosis (tot pijn)

Analyse bewegings keten
Milde lokale stimulans met fysiotechniek

Degeneration Idem; maar intensief: celactiviteit omhoog
Exc. Oef. Intensief (voorbij pijngrens)
ESWT, intensief US, dwarse fricties etc.
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