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Is het klinisch 
redeneerproces in RCT’s bij 

patiënten met aspecifieke 
nekpijn volledig?
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Klinimetrie als middel 

Objectiveren

Klinisch redeneren

Research Group Lifestyle and Health, HU 
University of Applied Sciences, Utrecht

Dr. Jan Pool
Dr. Harriet Wittink
Drs. Edwin de Raaij

Department of Health Sciences, VU 
University, Amsterdam and the EMGO 
Institute for Health and Care Research

Prof. dr. Raymond Ostelo

Herkent u uw praktijk in RCT’s?
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Dagelijkse praktijk

Versus

Wetenschappelijk onderzoek: RCT’s

RCT
Inclusie criteria

RCT

Patients objective:

Experienced health 
problem

Evaluation
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Patients objective:

Experienced health 
problem

Evaluation

RCT
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RCT ≠ Dagelijkse praktijk

“Clinical Reasoning”

“Clinical reasoning as a process in which the therapist, 
interacting with the patient and others (such as family 
members, or others providing care), helps patients
structure meaning, goals and health management 
strategies based on clinical data, patient choices and 
professional judgement and knowledge”

(Higgs J, Jones MA. Clinical Reasoning in the health professions. 
2nd ed. Boston, Mass: Butterworth-Heineman; 2000: 3-14)

Componenten
• Een ervaren probleem (de klacht)

• Een oorzaak (gediagnosticeerd of beargumenteerd)

• Een doel gericht op de gediagnosticeerde functiestoornis of  

beperking in activiteit(en)

• Een interventie passend bij het doel

• Een uitkomstmaat gerelateerd aan de oorzaak

(interventie gerelateerde uitkomst)

• Een uitkomstmaat gerelateerd aan het door de patient ervaren

probleem (probleem gerelateerde uitkomst)
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Dagelijkse praktijk

Gokt u wel eens met de gezondheid van uw 
patiënt?

Dagelijkse praktijk

Met andere woorden:

• Oorzaak niet duidelijk te objectiveren

Dagelijkse praktijk

Met andere woorden:

• Oorzaak niet duidelijk te objectiveren
• Proefbehandeling op basis van: 

- beeld herkenning 
of

- onderbuik gevoel
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Dagelijkse praktijk
• Anamnese
• Lichamelijk onderzoek

• Beeld herkenning
• Onderbuik gevoel

• Kosten: een paar behandelingen

RCT

• Kent geen proefbehandeling

• Inclusie criteria( = diagnostisch proces RCT)  
Inclusie criteria: a-specifieke nekpijn en leeftijd

• Kosten: > € 100.000 per RCT

Uitkomst review
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Uitkomst review

Uitkomst review

Uitkomst review



10-4-2018

9

Diagnostiek

11/122 RCTs hebben een indicatie voor 
fysiotherapie vastgesteld

Diagnostiek

Er waren 5 studies met als doel de Range of 
Motion (ROM) van de nek te verbeteren, echter
werd er geen verbetering gevonden. 

Het bleek dat de ROM op baseline al voldeed
aan normwaarden…

Diagnostiek
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Vertaling naar de praktijk

• Voorbeelden zonder diagnostiek

• Voorbeelden zonder interventie gerelateerde   
uitkomstmaat

• Voorbeelden van klinisch relevante RCT s

Studie Inclusie criteria Doel Interventie Functie 
uitkomsten

Activiteit 
uitkomsten

Akter Nekpijn > 3 
maanden

- Exp gr   =   HVT +  Exercises

Interv gr= Exercises

VASpijn NDI

Ali Niet 
gerapporteerd

- Exp gr  =   SNAG + Isometric         
exercises

Interv gr= SNAG

VASpijn NDI

Aquino 18-65 jaar
nekpijn > 3 
maanden

- Exp gr  = mobilizations   
over a                
symptomatic level  

Plac gr= mobilizations      
applied over a  
randomly chosen    
level

VASpijn NDI, SF36

Studie Inclusie criteria Doel Interventie Functie 
uitkomsten

Activiteit 
uitkomsten

Bid 18-45 jaar, nekpijn < 4 
weken, beperkte en 
pijnlijke bewegingen 
en 2 orthopedische
testen positief voor 
facet gewricht 
disfunctie

Opheffen 
facet 
gewricht 
disfunctie

Exp gr    = 
conventional 
therapy+ cervical 
traction

Interv gr = 
conventional 
therapy

NPRS, ROM NDI

Deepa 18-35 jaar, nekpijn en 
hoog thoracale 
stijfheid + pijn

Verbeteren 
thoracale 
mobiliteit

Exp gr   = Thoracic 
mobilization+deep
neck flexor 
endurance training

Interv gr = Deep 
neck flexor                  
endurance training

NPRS, ROM 
CWK

NDI

Falla Nekpijn > 3 maanden
Gewricht pijnlijk bij 
palpatie, afname 
uithoudingsvermogen 
op de CCFT test

Verbeteren 
uithoudings
vermogen 

Exp gr= Endurance
-strength training
Interv gr= low load 
CCF training

VASpijn, 
cervicale 
houding

NDI
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Studie Inclusie criteria Doel Interventie Functie 
uitkomsten

Activiteit 
uitkomsten

Beinert Nekpijn, afname 
gewricht positie 
gevoel 
(lasertest)

Verbeteren 
gewricht 
positie 
gevoel

Exp gr= Balance 
training of the 
body

Contr gr= no 
training, remain 
active

NPRS, JPS 
(laser test)

Jull Nekpijn > 3 
maanden,
afname gewricht 
positie gevoel 
(lasertest)

Verbeteren 
gewricht 
positie 
gevoel

Exp gr   = cranio 
cervical flexion 
training

Interv gr= 
proprioceptive 
training

NPRS, JPS 
(laser test)

NDI

Studie Inclusie 
criteria

Doel Interventie Functie 
uitkomsten

Activiteit 
uitkomsten

Beer Nekpijn, 
afname 
uithoudingsve
rmogen op de 
CCFT test

Verbeteren 
uithoudings
vermogen

Exp gr= Postural 
exercises 

Contr gr = No 
treatment

VAS pijn
EMG van 
elke trap van 
de CCFT test

NDI, PSK

Jull Nekpijn > 3 
maanden, 
NDI< 15, 
afname 
uithoudings
vermogen op 
de CCFT test

Verbeteren 
uithoudings
vermogen

Exp gr = 
craniocervical 
flexion training

Interv gr= high load 
strength training

NPRS, EMG, 
ROM

NDI, PPE

Betekenis in cijfers

• Alle uitkomsten omgezet in effect size (ES)

• ES is een gestandaardiseerd maat voor  
effect voor alle uitkomsten
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Studie Interventie ES T1  (95% BI)

Beinert Exp gr= Balance 
training of the body
Contr gr= no training, 
remain active

JPS                      0.79

NPRS                  1.39

Jull Exp gr   = 
craniocervical flexion 
training
Interv gr= 
proprioceptive 
training

JPS L-rot             0.26 
JPS R-rot            0.54
JS Ext                 -0.03 

VAS                    -0.43 
NDI                      0.21 

Studie Interventie ES T1  (95% BI)

Beer Exp gr= Postural exercises 
Contr gr = No treatment

30 mmHg           0.97

VAS                     -0.05 
NDI                      0.34 
PSK                      0.28 

Jull Exp gr = craniocervical flexion 
training
Interv gr= high load strength 
training

SCM 30mmHg     1.15 
AS    30mmHg      0.91 

ROM                      1.1 

NPRS                     0.26
NDI                        0.44 
PPE                        0.22 

Conclusie
• Praktijk onvoldoende te herkennen in deze RCT’s

• 11/122 heeft een indicatie voor fysiotherapie 
vastgesteld

• PROM geeft zelden inzicht in het werkingsmechanisme 
van de interventie

• Met diagnostiek en interventie gerelateerde 
uitkomstmaten zijn uitkomsten van RCT’s te vertalen 
naar de dagelijkse praktijk
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En nu verder…

• In de meeste beoordeelde studies werd
eenvoudig weg het manipuleren gebaseerd
op de klacht

• Er werd geen diagnose gesteld maar 
synoniemen genoemd

• Mechanische nekpijn als diagnose stellen
geeft geen inzicht in de oorzaak van de pijn, 
maar reflecteert op wat de pijn doet
toenemen
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Bewijs van een manipuleerbare laesie kan worden 
afgeleid als uit onderzoeken is gebleken dat de 
diagnostische symptomen(tekens) na de 
behandeling zijn veranderd

Geen van de bestudeerde onderzoeken leverde dit 
bewijs op. De tekens veranderden niet of ze 
werden niet getest

Wat zijn tekens en symptomen om te 
manipuleren of mobiliseren?

Onderzoek naar MT 
diagnostiek

Content validiteit
Face validiteit van Manueel therapeuten, als expert, 
gericht op het diagnostisch proces wat leidt tot de 
interventie mobilisatie/manipulatie

Doel: vaststellen CWK functiestoornis
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Content validiteit

Verzoek

Wilt u de tekens en symptomen 
beoordelen of u ze valide vindt voor
de indicatie van een functiestoornis 

van de CWK?

Anamnese

• Pijn

• Functioneren

• Context
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Lichamelijk onderzoek

• Myogene tests

• Pijnprovocatie tests

• Mobiliteit tests

Dank voor uw medewerking


