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Samenvatting 

 

SAMENVATTING  
PSYCHOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ADL- EN WERK-
GERELATEERDE MEETINSTRUMENTEN VOOR HET METEN VAN 
BEPERKINGEN BIJ PATIËNTEN MET CHRONISCHE LAGE RUGPIJN. 
 
Chronische lage rugpijn1 (CLP) is één van de meest voorkomende oorzaken van 
gezondheidsproblemen in de westerse samenleving. Naast een aanzienlijke 
invloed op het dagelijkse leven, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid heeft het 
ook grote financiële gevolgen voor de maatschappij. Doel van de 
revalidatiegeneeskunde is om het functioneren van CLP-patiënten te verbeteren 
door vermindering van de beperkingen die de patiënt ondervindt in het dagelijkse 
leven. Omdat het functioneren in de thuissituatie mogelijk niet overeenkomt met 
het functioneren op het werk, dient onderscheid gemaakt te worden tussen 
beperkingen in het uitvoeren van activiteiten in dagelijks leven (ADL) en 
beperkingen in het uitvoeren van activiteiten in het werk. Om de mate van 
beperkingen in de specifieke omgeving te bepalen dienen daarom zowel ADL- als 
werkgerelateerde instrumenten te worden gebruikt.  
 
De bruikbaarheid van een meetinstrument hangt samen met de psychometrische 
eigenschappen (betrouwbaarheid en validiteit) van het meetinstrument. Een 
meetinstrument is betrouwbaar, als de uitkomsten bij herhaling van de meting 
binnen een bepaalde periode onder dezelfde omstandigheden en waarin geen 
substantiële verandering optreedt overeenkomen. Naast het bepalen van de 
overeenstemming is het bepalen van de stabiliteit ook van belang. Stabiliteit 
verwijst naar de mate van natuurlijke variatie (= fluctuaties) die optreedt bij 
herhaalde meting. Het bepalen van de mate van natuurlijke variatie is relevant in 
evaluatieonderzoek; er is pas sprake van een klinisch relevant behandeleffect 
indien de verandering als gevolg van de behandeling uitkomt boven de 
natuurlijke variatie. In de literatuur wordt geen waarde genoemd waarbij 
gesproken wordt van acceptabele stabiliteit, echter het verdient de voorkeur om 
een zo klein mogelijke natuurlijke variatie te hebben. Validiteit verwijst naar de 
mate waarin een instrument werkelijk meet wat het beoogt te meten. Naast 
inhouds-, construct- en criteriumvaliditeit is de responsiviteit een belangrijk 
aspect van validiteit bij evaluatieve meetinstrumenten. Responsiviteit verwijst 
naar de mate waarin een meetinstrument werkelijke verbetering kan detecteren. 
Om vast te stellen of een patiënt verbeterd is wordt hierbij gebruik gemaakt van 
een extern criterium en wordt een indeling gemaakt in verbeterde patiënten en 
niet-verbeterde patiënten. 'Verandering van klachten' is een voorbeeld van een 

                                                           
1 vertaald in het engels: Chronic low back pain (CLBP) 
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extern criterium: een patiënt is 'verbeterd' bij vermindering van klachten of 
volledige verdwijning van klachten. Een patiënt is 'niet verbeterd' als er géén 
afname van klachten of zelfs een toename van klachten is. Een meetinstrument is 
responsief indien het in staat is om onderscheid te maken tussen verbeterde en 
niet-verbeterde patiënten. Op basis van een extern criterium wordt een indeling 
gemaakt in verbeterd of niet-verbeterd. Door het ontbreken van een gouden 
standaard wordt in responsiviteitsstudies gebruik gemaakt van verschillende 
externe criteria. Afname van pijn kan bijvoorbeeld dienen als extern criterium om 
een indeling te maken in verbeterde en niet-verbeterde groepen, maar toename 
van zelfredzaamheid of werkhervatting kunnen eveneens dienen als externe 
criteria. Het gebruik van verschillende externe criteria kan echter van invloed op 
de responsiviteit van een meetinstrument.  
 
Meerdere vragenlijsten zijn ontwikkeld om de beperkingen in het uitvoeren van 
activiteiten in het dagelijks leven bij CLP patiënten vast te stellen. De Roland 
Morris Disability Questionnaire (RMDQ) is één van de meest gebruikte 
vragenlijsten binnen de revalidatiegeneeskunde. De Nederlandse versie van de 
RMDQ is valide en responsief, de betrouwbaarheid is echter niet onderzocht. De 
consequenties van het gebruik van verschillende externe criteria voor de 
responsiviteit van de RMDQ is tevens niet bekend. 
Het meten van werkgerelateerde beperkingen is een relatief nieuw verschijnsel in 
de revalidatiegeneeskunde evenals het gebruik van werkgerelateerde 
meetinstrumenten. In andere disciplines zijn dergelijke meetinstrumenten al wel 
ontwikkeld en in gebruik. In Nederland is de ‘Werk & Handicap Vragenlijst’ 
(WHV)2 ontwikkeld door TNO en meermalen gebruikt binnen het 
onderzoeksprogramma gericht op arbeidshandicap. Het ‘Functie Informatie 
Systeem’ (FIS) en de ‘Functionele Mogelijkheden Lijst’ (FML) 3 zijn ontwikkeld 
binnen de sociale verzekeringsgeneeskunde als scoringslijsten voor 
verzekeringsartsen om de bevindingen van anamnese en lichamelijk onderzoek te 
rapporteren bij arbeidsongeschiktheidbeoordelingen. De ‘Isernhagen Work 
Systems Functional Capacity Evaluation’ (IWS FCE) is een testbatterij die 
ontwikkeld is om de functionele mogelijkheden en beperkingen te meten bij het 
uitvoeren van werkgerelateerde activiteiten in een laboratorium setting 
(functioneel testen).  
Bij de bovengenoemde werkgerelateerde meetinstrumenten wordt vanuit 
verschillende perspectieven voor de werkgerelateerde beperkingen bepaald: de 
patiënt op basis van eigen ervaring, de arts op basis van anamnese en lichamelijk 
onderzoek en op basis van prestatie door middel van functioneel testen. Uit 

                                                           
2 vertaald in het engels: Work & Handicap Questionnaire (WHQ) 
 
3 vertaald in het engels: Functional Ability List (FAL) 
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verschillende onderzoeken blijkt dat verschil in perspectieven leidt tot verschil in 
resultaten. Onbekend is echter in welke mate de resultaten onderling verschillen. 
 
Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de betrouwbaarheid van de 
bovengenoemde meetinstrumenten bij CLP patiënten in de revalidatie-
geneeskunde, het bepalen van de responsiviteit van de RMDQ en het bepalen van 
het verschil in resultaten bij gebruikmaking van verschillende perspectieven. De 
volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:  
 
ADL-gerelateerd meetinstrument 
- Wat is de betrouwbaarheid en stabiliteit van de Nederlandse versie van de 

Roland Morris Disability Questionnaire? 
- Wat is de responsiviteit van de Nederlandse versie van de Roland Morris 

Disability Questionnaire bij gebruikmaking van verschillende externe 
criteria? 

 
Werkgerelateerde meetinstrumenten 
- Wat is de betrouwbaarheid van de Werk & Handicap Vragenlijst, het 

Functie Informatie Systeem, de Functionele Mogelijkhedenlijst en de 
Isernhagen Work Systems Functional Capacity Evaluation? 

- Wat is het verschil in resultaten wanneer gebruik wordt gemaakt van 
verschillende perspectieven voor het meten van werkgerelateerde 
beperkingen? 

 
In hoofdstuk 1 wordt een algemene beschrijving gegeven van de onderzochte 
meetinstrumenten en worden de onderzoeksvragen beschreven.  
In hoofdstuk 2 wordt de test-hertest betrouwbaarheid en stabiliteit van de 
Nederlandse versie van de RMDQ beschreven. Dertig CLP patiënten hebben de 
vragenlijst twee maal ingevuld met een tussenperiode van twee weken voor 
aanvang van de revalidatiebehandeling. Om de test-hertest betrouwbaarheid te 
bepalen is als statistische maat gebruik gemaakt van de Intra Class Correlation 
(ICC). Een ICC van 0.75 of hoger is beschouwd als criterium voor acceptabele 
betrouwbaarheid. Als statistische maat voor de stabiliteit is gebruik gemaakt van 
de 'limits of agreement'.  In het onderzoek wordt een ICC van 0.91 gevonden en 
een natuurlijke variatie van 6 punten op een schaal van 0-24. Geconcludeerd 
wordt dat de Nederlandse versie van de RMDQ een betrouwbaar instrument is bij 
CLP patiënten gezien de samenhang in uitkomsten bij herhaalde meting. Gezien 
de stabiliteit en daarmee samenhangend de natuurlijke variatie dient een patiënt in 
ieder geval 6 punten te verbeteren op de RMDQ ten aanzien van de waarde bij 
aanvang van de behandeling om te kunnen spreken van een behandeleffect. 
In hoofdstuk 3 zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar de 
responsiviteit van de Nederlandse versie van de RMDQ, waarbij gekeken is naar 
de consequenties van het gebruik van verschillende externe criteria voor de 
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responsiviteit. De RMDQ is door 83 CLP patiënten zowel voor als na de 
behandeling ingevuld. Vier externe criteria zijn gebruikt: verandering in klachten, 
verandering in zelfredzaamheid, verandering in pijn, en afkappunt natuurlijke 
variatie (6 punten). ROC-curves, effect sizes en standardised response means zijn 
berekend om de responsiviteit te bepalen en om de resultaten van andere studies 
met deze studie te vergelijken. 
Uit het onderzoek blijkt dat gebruikmaking van verschillende externe criteria leidt 
tot verschillen in responsiviteit. De RMDQ kan bijvoorbeeld beter verandering in 
klachten detecteren dan verandering in zelfredzaamheid. Geconcludeerd wordt 
echter wel dat voor alle vier externe criteria geldt dat de responsiviteit van de 
RMDQ acceptabel is.  
In hoofdstuk 4 is de test-hertest betrouwbaarheid van de WHV en de FML 
beschreven. De FML is in deze studie niet gebruikt als beoordelingslijst voor 
artsen maar als vragenlijst voor patiënten. Dertig CLP patiënten zijn gevraagd om 
beide vragenlijsten twee keer in te vullen met een tussenperiode van 2 weken 
voor aanvang van de behandeling. Een ICC van 0.75 of hoger, een Kappa-waarde 
van 0.60 of hoger en een percentage absolute overeenstemming van 80% of meer 
zijn beschouwd als criteria voor acceptabele betrouwbaarheid. Uit het onderzoek 
blijkt dat de test-hertest betrouwbaarheid voor de meeste items van de WHV en 
de FML onacceptabel is op basis van Kappa-waarden en percentage absolute 
overeenstemming. Doordat zowel het werkgerelateerde deel als het ADL-
gerelateerde deel van de WHV is meegenomen in deze studie, is ook een 
vergelijking gemaakt tussen de betrouwbaarheid van beide delen. Op basis van de 
ICC is gebleken dat de betrouwbaarheid van de ADL-items van de WHV (0.82) 
aanzienlijk hoger is dan de betrouwbaarheid van de werk-items van de WHV 
(0.42 en 0.33). Waardoor dit verschil wordt veroorzaakt is niet onderzocht maar 
verdient zeker nader onderzoek .  
In hoofdstuk 5 is de intra- en interbeoordelaars betrouwbaarheid van het FIS en de 
FML beschreven als beoordelingslijsten voor de verzekeringsartsen. Vier 
verzekeringsartsen hebben meegewerkt aan het onderzoek en 30 patiënten zijn 
beoordeeld. Per patiënt hebben 2 verzekeringsartsen het FIS en de FML ingevuld 
nadat zij de werkgerelateerde beperkingen van een patiënt hebben beoordeeld op 
basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. Om de intra-beoordelaar 
betrouwbaarheid te bepalen beoordeelde één arts de werkgerelateerde 
beperkingen van een patiënt twee keer met een tussenperiode van twee weken. 
Om de inter-beoordelaar betrouwbaarheid te bepalen beoordeelden twee artsen 
afzonderlijk de werkgerelateerde beperkingen van een patiënt met een 
tussenperiode van 1 dag. Een Kappa-waarde van 0.60 of hoger en een percentage 
absolute overeenstemming van 80% of meer zijn beschouwd als criteria voor 
acceptabele betrouwbaarheid. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de intra- en 
inter-beoordelaar betrouwbaarheid van de FIS onacceptabel is voor bijna alle 
items. Hoewel betere resultaten zijn verkregen voor de FML, blijkt ook hier een 
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groot deel van de items de gestelde criteria van acceptabele betrouwbaarheid niet 
te halen.  
In hoofdstuk 6 is de test-hertest betrouwbaarheid van alle 28 testen behorende tot 
de IWS FCE beschreven. Tijdens twee FCE-sessies hebben 30 CLP patiënten de 
testen uitgevoerd met een tussenperiode van twee weken voor aanvang van de 
behandeling. Dezelfde criteria voor acceptabele betrouwbaarheid worden gebruikt 
als in hoofdstuk 4. Op basis van Kappa berekeningen en percentage absolute 
overeenstemming zijn 15 van de 28 testen (79%) betrouwbaar. Elf van de 28 
testen (61%) zijn betrouwbaar op basis van ICC waarden. Het optreden van 
plafond- of criterium effecten bij meerdere testen geeft aan dat een groot deel van 
de patiëntengroep in staat is om te voldoen aan de gestelde criteria van de testen 
(bijvoorbeeld 5 minuten gebogen werken) en niet beperkt is in het uitvoeren van 
deze testen en bij een herhaalde meting. De aanzienlijke natuurlijke variatie die 
optreedt bij meerdere testen van de IWS FCE zorgen ervoor dat patiënten voor 
wat betreft deze testen aanzienlijk moeten verbeteren om te kunnen spreken van 
een werkelijke verbetering. Hoofdstuk 7 betreft het onderzoek naar de test-hertest 
betrouwbaarheid van de IWS FCE bij 26 gezonden. Door een vergelijking te 
maken tussen de test-hertest betrouwbaarheid van de IWS FCE bij CLP patiënten 
en bij gezonden blijkt dat de natuurlijke variatie gedeeltelijk kan worden 
toegeschreven aan variatie binnen CLP patiënten. Bij gezonden treedt minder 
natuurlijke variatie op. 
Hoofdstuk 8 betreft het onderzoek naar het verschil in resultaten wanneer gebruik 
wordt gemaakt van verschillende perspectieven voor het meten van 
werkgerelateerde beperkingen. De FML is in het onderzoek gebruikt als een 
vragenlijst voor de patiënt, als een beoordelingslijst voor artsen en als een 
scoringslijst voor de IWS FCE testleider. In totaal zijn de werkgerelateerde 
beperkingen van 92 patiënten beoordeeld door zowel de patiënt zelf, als door een 
verzekeringsarts als door de testleider van de IWS FCE. Dezelfde criteria voor 
acceptabele betrouwbaarheid worden gebruikt als in hoofdstuk 4. Vergelijking 
van de resultaten laat grote verschillen zien. Beperkingen gerapporteerd door de 
patiënt zijn aanzienlijk hoger dan de beperkingen gerapporteerd door de arts op 
basis van anamnese en lichamelijk onderzoek en door de testleider op basis van 
functioneel testen. Beperkingen, beoordeelt door een arts, zijn bovendien 
aanzienlijk hoger dan de beperkingen gebaseerd op functioneel testen.  
In de algemene discussie in hoofdstuk 9 zijn de belangrijkste bevindingen en de 
klinische relevantie van het onderzoek beschreven en is advies gegeven over het 
gebruik van de verschillende instrumenten in de revalidatiepraktijk bij CLP 
patiënten. Bovendien zijn mogelijke richtingen voor toekomstig onderzoek 
beschreven evenals de sterke en zwakke aspecten van de verschillende 
meetinstrumenten.  
De RMDQ is een bruikbaar instrument om ADL-gerelateerde beperkingen te 
meten bij CLP patiënten gezien de acceptabele betrouwbaarheid, validiteit en 
responsiviteit. In de dagelijkse praktijk dient rekening te worden gehouden met 
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een aanzienlijke natuurlijke variatie bij het bepalen van de mate van beperkingen 
en het vaststellen van een behandeleffect. De WHV, het FIS en de FML zijn niet 
bruikbaar om werkgerelateerde beperkingen te meten gezien de onacceptabele 
betrouwbaarheid. Verbeteren van deze meetinstrumenten of ontwikkelen van 
nieuwe werkgerelateerde meetinstrumenten is aanbevolen. De disciplines die de 
WHV, het FIS en de FML in de dagelijkse praktijk gebruiken worden 
geadviseerd om de betrouwbaarheid van deze instrumenten ook in hun eigen 
dagelijkse praktijk te onderzoeken.  
De betrouwbare testen van de IWF FCE kunnen worden gebruikt om de 
werkgerelateerde beperkingen in een laboratorium situatie te meten. Rekening 
dient te worden gehouden met de natuurlijke variatie. Gezien de vele plafond- en 
criteriumeffecten is het de vraag of de IWS FCE als evaluatief meetinstrument 
bruikbaar is; de meeste patiënten zijn reeds voor aanvang van de 
revalidatiebehandeling in staat om de testen uit te voeren. De IWS FCE is wel 
bruikbaar om inzicht te krijgen in het gedrag van patiënten bij het uitvoeren van 
verschillende activiteiten. Tevens kan het een middel zijn om patiënten te laten 
inzien dat ze meer kunnen dan dat ze denken.  
Gezien de verschillen tussen perspectieven geldt voor de gezondheidszorg het 
advies zich terdege bewust te zijn van de mogelijke verschillen in resultaten bij 
gebruikmaking van één of meer perspectieven bij het vaststellen van 
werkgerelateerde beperkingen bij CLP patiënten.  
 
Uit de IWS FCE resultaten blijkt dat de meeste CLP patiënten in staat zijn om de 
fysieke testen uit te voeren en niet beperkt zijn in het fysiek functioneren in een 
laboratoriumsituatie. Toch rapporteren deze patiënten beperkingen in het 
dagelijkse leven en in het uitvoeren van het fysieke werk, hetgeen vraagtekens zet 
bij de vertaling van laboratorium resultaten naar de dagelijkse praktijk. Indien een 
zwakke correlatie bestaat tussen laboratorium en dagelijkse praktijk dan zou het 
meten van werkgerelateerde beperkingen in CLP patiënten meer gerelateerd 
moeten zijn aan de dagelijkse praktijk. Op die manier kan mogelijk een meer 
realistisch beeld van de beperkingen in het dagelijkse leven en de invloed van 
factoren in het dagelijkse leven (persoonlijke- en omgevingsfactoren) op het 
functioneren worden verkregen. In de behandeling van CLP patiënten, dienen de 
professionals (revalidatiearts, bedrijfsarts, verzekeringsarts, psycholoog) en 
werkgevers samen te werken in de beoordeling van de beperkingen, het bepalen 
van de noodzaak van behandeling, het ontwerpen en plannen van de behandeling 
en het vastleggen van beoogd effect van de behandeling. Hierbij dient een case-
manager verantwoordelijk te zijn voor de coördinatie en het verloop van het 
behandelproces.  
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