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FYSIOTHERAPIE 

en het behandelen van patiënten met

SCHOUDERKLACHTEN.



INHOUD :

1. Enige statistische begrippen omtrent 

studies naar diagnostische middelen.

2. Diagnostische studies en klinisch 

redeneren.

3. Klinische tests, 

zin, onzin of timing.



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:



Meting: hoogte bekkenhelft manueel
25 proefpersonen, 2 FT’en, 2x testen.

• AtB; overeenkomsten

– Links hoger: 2

– Rechts hoger: 13

– Gelijk: 1

– 16 : 25 = 0.64 = 64%

• Juiste schatting??

• EJ; overeenkomsten

– Links hoger: 6

– Rechts hoger:     5

– Gelijk: 7

– 18 : 25 = 0.72 = 72% 

• Toevalsovereenkomst??

Betrouwbaarheid ordinale variabele: 



Viervelden tabel of 2 x 2 tabel :

Beoordelaar 2, (AtB, 2e meting)

Beoordelaar 1,

(AtB, 1e meting)

Links

hoger

Rechts

hoger

Links

hoger

Rechts

hoger

7 3

2 8

10

10

209 11

Percentage overeenkomst = terecht positieven (a)+ terecht 

negatieven (d) / alle deelnemers; hier: (7+8) : 20 = 15 : 20 = 75%.



• Waargenomen overeenkomst: 75%

• Toevals overeenkomst: 50%
(uit te rekenen door het vermenigvuldigen 
van de randgetallen)

• Cohen’s Kappa:
Waargenomen overeenkomst - Toevals overeenkomst

Maximale overeenkomst - Toevals overeenkomst

0.75 - 0.50

1.00 - 0.50

Kappa: 0.50

Relatie waarneming – toeval : Kappa 

(bij nominale & ordinale variabelen)



Berekenen toevalsovereenkomst :

Links hoger

(hertest)

Rechts hoger

(hertest)

Links hoger

(test 1)

7

A

3

B

10

a+b

Rechts hoger

(test 1)

2

C

8

D

10

c+d

9

a+c

11

b+d

20

totaal

Toevalsovereenkomst = (toeval positief) + (toeval negatief) =

(10 / 20 x 9) + (10 / 20 x 11) = 4,5 + 5,5 = 10 (deelnemers);

uitgedrukt in percentage: 10 / 20 x 100  = 50 %.



Berekenen toevalsovereenkomst :

Links hoger

(hertest)

Rechts hoger

(hertest)

Links hoger

(test 1)

7

A

3

B

10(0,5)

a+b

Rechts hoger

(test 1)

2

C

8

D

10(0,5)

c+d

9 (0,45)

a+c

11(0,55)

b+d

20

totaal

Toevalsovereenkomst in percentage (randgetallen in 0,..) = 

(toeval positief) + (toeval negatief) = (0,5 x 0,45) + (0,5 x 0,55) = 

0,225 + 0,275 = 0,5



De betrouwbaarheid is:

• < 0.20 : slecht,

• 0.21-0.40 : matig,

• 0.41-0.60 : redelijk,

• 0.61-0.80 : goed,

• 0.81-1.00 : zeer goed.

WAARDERING Kappa:



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 :

Artroscopie

+

Artroscopie

-

Voorste schuif-

ladentest +

39

A

2

B

41

a+b

Voorste schuif-

ladentest -

19

C

14

D

33

c+d

58

a+c

16

b+d

74

totaal

Richter et al. Diagnosis of ACL rupture. Unfallchirurg, 1996.

Prevalentie (priorkans) = (a + c) / totaal = 58/74 = 0,78 (78%).



VALIDITEIT :

Artroscopie

+

Artroscopie

-

Voorste schuif-

ladentest +

39

A

100

B

139

a+b

Voorste schuif-

ladentest -

19

C

700

D

719

c+d

58

a+c

800

b+d

858

totaal

Fictieve getallen bij lagere prevalentie ACL rupturen.

Prevalentie (prior kans) = (a+c) / totaal = 58 / 858 = 0,07 (7%).



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 :

Artroscopie

+

Artroscopie

-

Klinische test +

Klinische test -

50 50 100

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.



01:30 uur

05:00 uur
07:00 uur

10:30 uur

Superieure instabiliteit

(SLAP letsel):

- biceps load 1 & 2 test

- pijnprovocatie SLAP test

- actieve compressie O’Brien

Posterieure instabiliteit

(posterieur letsel):

- posterior drawer

- load and shift dorsaal

- jerk test

Anterieure instabiliteit

( Bankart lesie):

- anterior drawer test

- load and shift ventraal

- apprehension-relocation

- IRRST test

Inferieure instabiliteit

(inferieur letsel):

- inferieur drawer

- sulcus sign

- Kim test

Artikel

Gerard Koel

(2005) :



Artroscopie +

(PI labrumlaesie +)

Artrosocopie -

(PI labrumlaesie -)

Pijnlijke jerk 

test +
22 3 25

Pijnlijke jerk 

test -
8 139 147

30 142 172



Voldoende 

resultaat 

revalidatie

Onvoldoende 

resultaat 

revalidatie

Jerk test 

pijnlijk
5 30 35

Jerk test niet 

pijnlijk 
50 4 54

55 34 89





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

2: Diagnostische studies, statistiek en KR:

een patiënt met SIS (Subacr. Impingement)



Na de anamnese en de 

oservatie is de 

voorafkans op SIS 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 SIS 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 

klinische 

relevantie.





Boek met 

diagnostische 

tests:

met nadruk op 

methodologische 

relevantie.





3. 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?








