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1- Waarom heb je KR nodig?

• Je wilt de beste aanpak van een 

gezondheidsprobleem realiseren.

• Er is zelden sprake van één op één relaties.

• Je wilt de onzekerheid minimaliseren

(er zijn weinig pathognomonische testen).

• Zowel bij onderzoek als behandelen gaat het 

om combinaties van middelen.

• Er zijn meerdere prognostische factoren.

• Er zijn meestal meerdere contextfactoren.



• DOELGERICHTHEID

• SYSTEMATIEK

• PROCESMATIGHEID

• BEWUSTHEID

ELEMENTEN 

van METHODISCH HANDELEN :



• Verzamelmethode,

• Algoritme of beslisboom,

• Patroonherkenning, 
en:

• Hypothetico – deductieve methode.

STRATEGIEËN

van METHODISCH HANDELEN



1. Subjectieve klacht, 

vooral gericht op de beperkte activiteiten.

2. Pathofysiologisch substraat / 

vaststellen van de grondvorm van pijn.

3. Contextfactoren (persoonlijk / omgeving).

4. Oorzaak van de klacht / klaaggedrag.

5. Indicatie, prognose / prognostische factoren.

6. Behandelstrategie, prioritering 

(met externe onderbouwing).

7. Behandeling / resultaat voorgaande behandeling.

STAPPEN IN KLINISCH REDENEREN 

Naar Jones / Higgs, 2000:



Verwijzing patiënt +

Hulpvragen +

Biomedische gegevens +

Voorgeschiedenis

1: Subjectieve klacht:

-aard probleem(ICIDH/ICF)

- nadruk op  activiteiten

2: Pathobiologisch substraat

- stadium weefselherstel

- grondvorm van pijn

3: Contextfactoren:

- persoonlijke aard

- omgevingsfactoren

4: Oorzaak van de klacht:

- belangrijkste factor (bron)

- relaties der symptomen

5: Prognose:

- + / -factoren  – contra ind.

- verwachtingen patiënt

6: Behandelstrategie:

- (sub)doelstellingen

- middelen / dosis / meting

7: (volgende)

behandeling

KR in het

proces van

behandelen.



Diagn. KR: Hypothetico-deductief.

1. Correcte rijtjes rode vlaggen hanteren & interpretatie

2. Patroon met anamnese, lijsten, performance tests.

3. Klinische patronen herkennen met test clusters.

Hoe veel plausibele ‘mechanisms’ kan FT/MT genereren?

4. Kennis & vaardigheid in toepassen CPR’s / TBC’s.

5. Vaststellen van ‘adaptive’ vs ‘non-adaptive’ bew.

- Wanneer wordt bewegen als kwalitatief onvoldoende en 

klachten-onderhoudend beschouwd?

- Uitvoeren van pijnreductie tests / tape / manuele correctie.

6. Gele vlaggen: juiste anamnese vaardigheden,

juist hanteren / interpreteren van vragenlijsten.

7. Vaststellen fysieke fitheid / parameters training.



2- First diagnosis ?



"Every patient contains a truth...

The (clinician) must adopt a conscious humility, 

not towards the patient, but towards the truth 

concealed within the patient"

"All pain has a source"

"All treatment must reach the source"

"All treatment must benefit the lesion"

James’ Quotes:

Sterk biomechanisch / orthopedisch bepaald!













• Welke ‘aandoening’ zou 

deze SP patiënte kunnen 

hebben?

• Hebben we het over een 

‘aandoening’ of een 

gestoorde functie?

• Is dat relevant / bepalend 

voor de ervaren SP?

• Zijn er afkappunten voor 

diagnose / functiestoornis?

• Op welke wijze bepaalt het 

de interventie?

Vragen ??



Bronnen / oorzaken voor (aanhoudende) SP. 



Bronnen / oorzaken voor (aanhoudende) SP:

IN DE PRAKTIJK ELKAAR NIET UITSLUITEND. 



Multimodaal analyseren:

de fysio als Sherlock Holmes !!



3. Wat is een CDST ??

• Het SNN KR schema is een CDST: 

Clinical Decision Support Tool

• Het SNN KR schema is geen Zorgplan!

Er bestaat frictie tussen enerzijds een 

heldere / transparante werkwijze te 

realiseren en anderzijds recht te doen aan 

de complexe werkelijkheid in de kliniek.





Wat is een CDST ??

• Een instrument (bijvoorbeeld SNN KR 

model) dat de professional helpt bij het 

nemen van klinische beslissingen.

• Poogt vanuit actuele patiënt 

karakteristieken (‘signs & symptoms) 

gerichte aanbevelingen te doen betreffende 

diagnostiek en behandeling.

• Gaat vaak gepaard met technologie en 

computers / software.



1. Profiel 1. Rugpijn met een normaal beloop

2. Profiel 2. Rugpijn met een afwijkend beloop 

ZONDER dominante aanwezigheid van 

psychosociale herstel-belemmerende factoren

3. Profiel 3. Rugpijn met een afwijkend beloop 

MET dominante aanwezigheid van 

psychosociale herstel-belemmerende factoren

Uitgangspunten richtlijn aspecifieke LRP 

KNGF richtlijn 2013



1. Profiel 1. SP met beperkte PROM

- richting exo: FS beeld / artrose beeld

- richting abd: SAPS

2. Profiel 2. SP zonder beperkte PROM maar met 

pijnlijk traject in de abductie

- duidend op SAPS beeld

3. Profiel 3. Overige SP zonder beperkte PROM 

en zonder pijnlijk abductie traject

- duidend op instabiliteit, AC – SC, CTO - TWK

NHG standaard Schouder 2008

KNGF statement SAPS 2011



In de trechter: de ‘gemiddelde’ patiënt met een LRP probleem, met ‘gemiddelde’ ernst /

beperkt ADL functioneren, behandeld door de ‘gemiddelde’ FT / MT

Hé: er zijn (maar?) drie profielen !!

Geldt ook voor 

de meeste 

‘zorgplannen’.



In de trechter: de ‘gemiddelde’ patiënt met een LRP probleem, met ‘gemiddelde’ ernst /

beperkt ADL functioneren, behandeld door de ‘gemiddelde’ FT / MT

Hé: er zijn (maar?) drie profielen !!

Willen we een overzichtelijk en 

‘eenvoudig’ zorgmodel / zorgplan ??

Of willen we een model waarin we 

FT zo effectief mogelijk inzetten ??



Dan toch maar beter klasseren ??

Zijn de resultaten betreffende 

de effectiviteit van interventies bij LRP 

/ SP wezenlijk verbeterd ??



An Cools et al (2008): Diagnostisch model als CDST.



Een DPR / CPR 

als CDST.





1. Container begrip

4. Opbouw van het SNN KR model.

2. Medische / orthop. diagnose

3. FT / MT diagnose

4. Koppeling naar FT interventie



Container indeling SP.

• SAPS schouder / RC letsel

• Stijve, beperkte schouder

• Instabiele schouder

• (Post) Traumatische schouder

• (Chronisch) Pijnlijke schouder
- Myofasciaal syndroom
- Chronisch pijnlijke schouder
- Met / zonder segmentale / centrale sensitisatie



Globaal overzicht KR schema SNN

Zie

https://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s

https://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s


Globaal overzicht KR schema

Dit schema is al beschikbaar 

(www.schoudernetwerk.nl) . M.b.v. computer 

software die de gebruiker stapsgewijs door het 

schema leidt, ontstaat een CDST

(Clinical Decision Support Tool)



1. SAPS sch. / 
RC letsel

• Kenmerken:

• Zeurende pijn bovenarm

• 40-70 jaar

• Bovenhands werk

• Pijnlijke weerstandstests

• Normale GH/ ST mobiliteit

• RC tendinopathie

• RC letsels (degeneratief)

• Cuffartropathie

• PSI: Posterosuperieure
impingement

2. Beperkte 
schouder

• Kenmerken:

• Beperkte ROM anamnese

• Beperkte ROM

• Frozen shoulder

• GH/ om-artrosis

3. Instabiele 
schouder

• Kenmerken:

• Pijnscheuten, twinges

• Jongere pt (15-35 jaar)

• Gestoorde AROM

• Geen duidelijk trauma in 
anamnese

• AMBRI/ AIOS

• MSI: Minor Shoulder
Instability

4. Posttrauma-
tische schouder

• Kenmerken:

• Anamnese + begin 
(trauma)/ pijn

• Vaak jongere, sportieve 
patiënten

• Ook mogelijk ‘acuut op 
chronisch’

• Vaak veel 
functiestoornissen

• RC-ruptuur 

• GH (sub)luxatie/ TUBS/ 
ALPSA

• AC (sub)luxatie

• Fracturen (+ Bony
apprehension test)

• Consult orthopeed meestal 
wenselijk

5. Sensitieve 
schouder

• Kenmerken:

• Niet passend in andere 
container

• Myofasciaal beeld, 
spierketen, rompstabiliteit

• Sensitisatie (segmentaal/ 
algemeen), distress

• Slechte algemene conditie/ 
belastbaarheid

Level 3 KR schema bestaat 

uit 5 containers



KR schema bevat in totaal 8 levels 

& 9e level (voor therapie advies)

•Is er sprake van indicatie FT?

•Relevante rode / gele vlaggen? Level 1

•Welke SCH container?

•Gestoorde functie/ oorzaak

•Medische ICD aandoening? 
(patho-anatomie)

Level 2

•Eerste subcategorie

•Gebaseerd op substraat

•Patho-kinesiologisch beeld
Level 3

•Tweede subcategorie

•Gebaseerd op substraat

•Patho-kinesiologisch beeld
Level 4

•Persoonskenmerken

•3S vragenlijstLevel 5

•Functionele aspecten, SSMP’s

•Kinesio-pathologisch beeldLevel 6

•Mate van reactiviteit
laag – midden - hoogLevel 7

•Overleg met SP patiënt, plan van 
aanpak past bij mening patiëntLevel 8



KR schema bevat in totaal 8 levels 

& 9e level (voor therapie advies)

•Is er sprake van indicatie FT?

•Relevante rode / gele vlaggen? Level 1

• Prognostische 
factoren

• 3S vragenlijst
Level 2

•Welke SCH container?

•Gestoorde functie/ oorzaak

•Medische ICD aandoening? 
(patho-anatomie)

Level 3

•Eerste subcategorie

•Gebaseerd op substraat

•Patho-kinesiologisch beeld
Level 4

•Tweede subcategorie

•Gebaseerd op substraat

•Patho-kinesiologisch beeld

Level 5

•Functionele aspecten, SSMP’s

•Kinesio-pathologisch beeldLevel 6

•Mate van reactiviteit
laag – midden - hoogLevel 7

•Overleg met SP patiënt, plan van 
aanpak past bij mening patiëntLevel 8



5. Plaats van de 3S vragenlijst

• Het SNN KR schema is een CDST: 

Clinical Decision Support Tool

• Functie 3S lijst is patiënten met ongunstige 

prognostische factoren te lokaliseren

• KR schema is geen Zorgplan

Er bestaat frictie tussen enerzijds een 

heldere / transparante werkwijze te 

realiseren en anderzijds recht te doen aan 

de complexe werkelijkheid in de kliniek.





Motivatie om 3S lijst te 

ontwikkelen

• Hebben we een eenduidige verklaring voor 

(aanhoudende) schouderpijn (SP)?

• Wat is de relatie tussen een FT / medische 

diagnose en ‘signs & symptoms’ patiënt?

• Geldt het BPS model ook voor SP 

patiënten?

• Komt de patiënt met SP die we niet 

eenduidig vanzelf in de container 

‘chronisch pijnsyndroom / psychologisch’?

• Prefereren we ‘stepped care’ of hebben we 

liever ‘stratified care’?



• De SP is de oorzaak voor de psychologische 
factoren (consequentie).

• De psychologische factoren hebben invloed op de 
perceptie / beleving van SP.

• De psychologische factoren veroorzaken de SP 
(een etiologische factor?)

• De psychologische factoren beïnvloeden de 
transitie naar aanhoudende / chronische SP

• De SP & psychologische disfunctie zijn 2 
verschillende problemen maar wel in 1 ‘BPS’ 
patiënt

• De psychologische factoren beïnvloeden het 
effect.

Op welke wijze kunnen psychologische 

factoren het probleem SP beïnvloeden? 



Dunn WR, Kuhn JE, Sanders R, An Q, Baumgarten KM, Bishop JY, e.a. Symptoms of pain do not correlate 

with rotator cuff tear severity: a cross-sectional study of 393 patients with a symptomatic atraumatic full-

thickness rotator cuff tear. J Bone Joint Surg Am. 21 mei 2014;96(10):793–800.

Vijf factoren die samenhangen met het ontstaan van SchouderPijn bij RC letsels.



Verwachting patiënt over effectiviteit FT bepaalt de kans op chirurgie!

Kuhn JE, Dunn WR, Sanders R, An Q, Baumgarten KM, Bishop JY, e.a. Effectiveness of physical therapy in treating atraumatic 

full-thickness rotator cuff tears: a multicenter prospective cohort study. J Shoulder Elbow Surg. oktober 2013;22(10):1371–9.







Kenmerken 3Slijst

• Snel in te vullen

• Bevat relevante prognose bepalende 

factoren

• Eenvoudig te scoren

• Voldoende methodologische kwaliteit

• Ondersteunt de FT in klinische 

beslissingen



STarT

• Totaal score 0 – 3:

Laag risico op aanhoudende LRP

• Totaal score 4 of meer:

medium of hoog risico op 

aanhoudende LRP

- wordt bepaald door de 

subscore  op de items 5 t/m/ 9:

- subscore 1-3: medium risico

- subscore 4-5: hoog risico



Het 3S vragenlijst project.

• Een longitudinale SNN studie (3 – 12 weken)
1e meting- Sociodemografisch / SPADI / 3S / SF 12

2e meting- GPE (6pt.Likert scale) / SPADI / 3S / 

oordeel FT : n=305; presentatie 15-12-2017 congres

• Excel spreadsheet / achtergrond informatie / 

informed consent op:  

http://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s

• 3S vragenlijst is een (vermoedelijk) relevant 

onderdeel in het KR proces van SN FT’en.

http://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s


Casus met toepassing 3S lijst 

• Mannelijke pt, 25 jaar oud
• Fors beperkt vanwege SP (vooral rechts)

- pijn lokatie: voorzijde re HH, uitstraling zowel

naar distaal (bicepsregio) als prox. (scapula)

- hele dag pijn, slaapt slecht, AROM beperkt

- sinds 4 maand in ziektewet (montage, kozijnen)

• HA >> FT >> Orthopeed (injecties, MSU) >> 

Reumatoloog >> Revalidatie arts

• ‘Alles voelt strak en pijnlijk aan’

• Zie filmpjes observatie / AROM:

- AROM onvoldoende, slechte motoriek

- PROM is veel beter; score 3S lijst: 8 punten













3S bij aanvang: 

3.82

3S bij einde therapie:

1.53



 Responders 
(n= 228) 

Niet-responders 
(n= 77) 

Mean Min Max Mean Min Max 

3S Score totaal 1 (0-10) 3,6 0 8 4,2 0 9 
3S score fysiek (0-5) 2,3 0 5 2,6 0 5 
3S Score psychologie 1 (0-5) 1,3 0 4 1,6 0 5 
3S Score totaal 2 (0-10) 0,9 0 8 3,2 0 8 

 

Totaal score SPADI lijst 1 44,6 6 100 40,8 3 92 
Pijnscore SPADI lijst1 38,9 0 100 35,1 0 86 
Beperkingscore SPADI lijst1 50,2 0 100 46,8 4 98 
Totaal score SPADI lijst 2 84,1 17 100 52,8 3 94 
SF12 QoL totaal (0-100) 64,9 19 100 57,8 18 99 
SF12 Score Mentaal (0-100) 57,5 1 100 49,4 6 100 
SF12 Score Fysiek (0-100) 72,3 13 100 66,4 23 100 

 



• Responders scoren bij aanvang 3,68 punten

niet responders 4,25 punten

• De verschilscore van 0,57 punten berust 

weliswaar niet op toeval (p= 0,039) maar is in 

klinisch perspectief niet relevant



De 3S betrouwbaarheids-studie  

• Een transversale diagnostische studie

- inclusie: 1e lijns SP patiënten (Noord 

Nederland)

- sociodemografische gegevens

- informed consent

• 1e invulling 3S vragenlijst

• Andere vragenlijst, performance test, meer 

sociodemografische gegevens, NPRS

• 2e invulling 3 S vragenlijst 

(lijst met gewijzigde volgorde van de vragen)





Intraclass 

Correlation 2,1

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

Single Measures

0,949 0,889 0,977

Two-way random effects model where both people effects and measures effects are random.

• De 3S betrouwbaarheid wordt vastgesteld 

door de ICC 2,1 te berekenen

• Deze bedraagt 0,949   

(ICC waardes boven de 0,75 worden 

beschouwd als goed)



Stelling Eens Oneens Punt bij:

1 Ondanks mij SP, slaap ik ’s nachts normaal. 

Mijn slaap wordt niet negatief beïnvloed door mijn SP.

□ □ oneens

2 Naast pijn rond de schouder en in de bovenarm, heb ik de 

laatste 2 weken ook uitstralende pijn in mijn onderarm.

□ □ eens

3 Ondanks mijn SP kan ik onderhands, met twee handen, best 

een kratje bier (10 kilo) optillen.

□ □ oneens

4 Naast pijn rond de schouder en in de bovenarm, heb ik de 2 

weken ook pijn tussen de schouderbladen en in nek of rug.

□ □ eens

5 Ondanks mijn SP kan ik met mijn ‘aangedane’ arm op normale 

wijze een deur open en dicht doen.

□ □ oneens

6 Ik merk dat ik vanwege mijn SP vaker somber ben en minder 

van mijn leven geniet dan normaal.

□ □ eens

7 Ik ervaar mijn huidige SP als erg vervelend maar heb er 

vertrouwen in dat, met enige hulp, die pijn g. verminderen.

□ □ oneens

8 Vanwege mijn SP is het af te raden om mijn ‘aangedane’ arm 

actief te gebruiken.

□ □ eens

9 Als het nodig is om oefeningen voor pijnlijke schouder uit te 

voeren, ben ik in staat dat programma uit te voeren.

□ □ oneens

10 Over het geheel genomen, hoe hinderlijk was uw SP de laatste 2 weken?

Erg

hinderlijk

Extreem

hinderlijk

□

In het geheel niet 

hinderlijk

Een beetje 

hinderlijk

Matig

hinderlijk

□ □ □ □

Interpretatie 3S vragenlijst totaal score:   focus therapie op de gescoorde progn. factoren (rode cellen)  

0-4 pt: redelijk goede prognose; bij score 5 of hoger neemt prognose af en is multimodaal beh. nodig.





Conclusies 3S lijst

• Methodologische kwaliteit 3S vragenlijst is 
(ruim) voldoende

• Praktische hanteerbaarheid & implicatie voor 
dagelijks gebruik zijn goed

• 3S screent 10 prognostische factoren & fungeert 
als ‘kapstok’ v. nader onderzoek (stratified care)

• SNN gaat deelnemersraad adviseren de leden de 
3S lijst consequent toe laten te passen
- bij aanvang / bij iedere SP patiënt 
- als motivatie voor zowel een meer somatische
als ook ‘n meer cognitief–gedragsmatige aanpak



Multimodale analyse

• Disfuncties die bepalend zijn voor klinische 

signs & symptoms & FT beïnvloedbaar. 

• RNT model met 4 categorieën als hulpmiddel:

1- SOmatische disfuncties

2- Mentale disfuncties

3- COgnitieve disfuncties

4- Procesmatige disfuncties

• Ook wel SoMCoP model genoemd

(n.b. om te onthouden mag StoMKoP ook)



1. SOMATISCHE DISFUNCTIES:
- Inflammatie RC pezen (evt. bursa)

- Stijfheid GH gewricht (kapsel – band)

- Instabiliteit GH / ST / gordel

- Scapula diskinesie / motor control

- Positieve reductietests / SSMP’s

- Onvoldoende kracht / uith. vermogen

- Keten CTO-TWK-LWK-been

2. MENTALE DISFUNCTIES:
- Te weinig vertrouwen in SCH performance

- Te weinig vertrouwen in FT / therapie

- Onvoldoende pijn zelfredzaamheid

- Onvoldoende positieve attitude, 

zijn somber vanwege SP of i.h.a.

- Bewegingsangst & catastroferen (vermijden)

- Onvoldoende doseren, perseverance

3. COGNITIEVE  DISFUNCTIES:

- Onvoldoende inzicht oorzaak SP

(overwaarderen van beeldvorming)

- Disfunctionele health beliefs (IPQ)

- Onvoldoende inzicht in pijn (pijn = schade)

- Menen dat acute = chronische SP

- Onjuiste inschatting prognose

4. PROCESMATIGE DISFUNCTIES
(door ontregeling zenuwstelsel & gedrag):

- Sensitisatie CZS 

- segmentaal: referred pain, MTP’s

- algemeen: arousal, centrale dis-stress

- Gestoorde motorische output / controle

- Onvoldoende fitheid / hardheid

- (te) Externe coping-stijl (gedrag, eigen regie)

- Onvoldoende QoL / ADL functioneren

Acute / subacute / aanhoudende

SCHOUDERPIJN



Score / uitwerking SoMCoP model RNT

Disfuncties
JA / NEE

Punten 
%

Welke aspect bepaalt score? Meenemen in 
doelstellingen?

Onderdelen
plan van aanpak

Somatische
disfuncties

Mentale 
disfuncties

Cognitieve
disfuncties

Procesmatige
disfuncties

Datum: 10
punten

Betreft:
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7. Afronding blok 12

• KR is de kerncompetentie van een 

schouder gespecialiseerde FT.

• Het SNN KR model poogt 

fysiotherapeuten behulpzaam te zijn met 

het methodisch KR.

• Op die wijze wordt het een CDST.

• De 3S lijst speelt een rol in de screening.

• SoMCoP kan helpen bij realiseren van

een multimodale analyse bij SP patiënten


