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Concurrent validity between FCEs appears to be low and in Chapter 8 it is 
concluded that FCEs cannot be used interchangeably. It appears difficult to 
describe other kinds of measurement qualities of FCE. Data appear difficult to be 
interpreted, because no gold standard for FCE is available. The International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), offers a good 
conceptual framework to within classify terminology used in FCE research. 
Consensus in experts is of major importance to correctly interpret data. It is 
recommended to perform further research with respect to operational definitions 
of the term Functional Capacity Evaluation.  
  
Normative references of the FCE contribute to a better interpretation for clinicians 
concerning patients’ Functional Capacity. These values enable comparison of 
work capacity to these normative values of subjects performing in the same 
category of work load. It is recommended to use these normative values indicative 
because further research with regards to validity is necessary.  
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Samenvatting 

In dit proefschrift zijn de meeteigenschappen van een Functionele Capaciteit 
Evaluatie (FCE) beschreven. FCEs zijn samengestelde tests om de capaciteit voor 
de uitvoering van arbeidsgerelateerde activiteiten te meten in een 
gestandaardiseerde omgeving. FCEs zijn ontworpen om de functionele capaciteit 
van de patiënt in relatie tot zijn arbeidsbelasting in kaart te brengen en worden 
gebruikt in de revalidatie-, arbeids- en verzekeringsgeneeskunde. Binnen deze 
disciplines staat het model van belasting/belastbaarheid centraal mede ten behoeve 
van de oordeelsvorming over de arbeidsbelastbaarheid en re-integratie van 
patiënten naar de arbeidssituatie. FCEs kunnen mogelijk een grote rol spelen om 
deze arbeidsbelastbaarheid objectief in kaart te brengen. Dit proefschrift richt zich 
op het onderzoeken en verbeteren van de meeteigenschappen en op 
normaalwaarden voor FCE. De meeteigenschappen van FCE kunnen worden 
onderverdeeld in de volgende punten: veiligheid, betrouwbaarheid, validiteit, 
uitvoerbaarheid en nut. Om deze doelen te behalen zijn 7 studies verricht die 
beschreven zijn in de hoofdstukken 2 tot en met 8. 

In hoofdstuk 1 worden de doelen van dit proefschrift geïntroduceerd en wordt een 
theoretisch kader voor dit proefschrift weergegeven.  

In Hoofdstuk 2 is een studie beschreven die ingaat op de inhoudsvaliditeit van 
FCE. Het probleem van begripsverwarring bij FCE en de afwezigheid van 
consensus met betrekking tot een theoretisch kader wordt beschreven. In totaal 
hebben 22 experts wereldwijd geparticipeerd in een Delphi-studie. Middels semi- 
en gestructureerde vragenlijsten is gedurende drie ronden getracht 
overeenstemming te bereiken over 39 stellingen met betrekking tot definities en 
een theoretisch kader. Van overeenstemming is sprake wanneer 75% van de 
experts overeenstemde met een definitie. Bij 10 van de 19 stellingen over 
operationele definities is overeenstemming bereikt. Met betrekking tot een 
theoretisch kader is overeenstemming bereikt bij 9 van de 20 stellingen. Experts 
stemden in met het gebruik van de ‘International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF)’ als theoretisch kader en met het gebruik van de 
definities zoals deze in de ICF beschreven zijn. Er is ehter geen overeenstemming 
over een definitie van Functionele Capaciteits Evaluatie bereikt. Voor 
vervolgonderzoek wordt aanbevolen om de ICF te gebruiken als theoretisch 
raamwerk en om een definitie van FCE te specificeren.  

In Hoofdstuk 3 is een studie beschreven waarin een FCE-protocol ontwikkeld is 
voor patiënten met chronische pijn aan de bovenste extremiteit. Tevens is de 
inhoudsvaliditeit van dit protocol beschreven. Er is een systematisch 
literatuuronderzoek uitgevoerd naar de fysieke risicofactoren voor pijn aan de 
bovenste extremiteit. Risicofactoren zijn: het uitvoeren van repetitieve taken, 
lange duur van de taak, werken in moeilijke houdingen, het volhouden van 
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statische belasting en het uitoefenen van krachtige bewegingen. Op basis van deze 
risicofactoren is een FCE-protocol samengesteld. Er zijn 8 tests geselecteerd om al 
deze risicofactoren te testen. De geselecteerde tests zijn: tillen hoog, bovenhands-
werken, repetitief reiken, handkracht, vingerkracht, pols-extensie-kracht, 
vingercoördinatie en hand- en onderarmcoördinatie. Door het doel en operationele 
definities voor FCE te specificeren wordt een bijdrage geleverd aan de 
inhoudsvaliditeit van het FCE-protocol. 

In Hoofdstuk 4 is het FCE-protocol, dat in Hoofdstuk 3 beschreven staat, getest op 
de test-hertest betrouwbaarheid. Drieëndertig gezonde volwassenen hebben de 
FCE, die bestaat uit 26 test items, tweemaal uitgevoerd met een tussenperiode van 
10 dagen. Gemiddelden, 95% betrouwbaarheidsintervallen, Intraclass Correlation 
Coefficients (ICCs) en limits of agreement zijn berekend. De resultaten geven aan 
dat 14 van de 26 items een uitstekende betrouwbaarheid vertonen (ICC  0.90), 9 
van de 26 items vertonen goede betrouwbaarheid (ICC  0.75) en 3 van de 26 
items hebben een matige betrouwbaarheid (ICC < 0.75). Er zijn significante 
leereffecten aanwezig in de Purdue Pegboard Test en in de Complete Minnesota 
Dexterity Test. Er wordt geconcludeerd dat het FCE-protocol voor pijnklachten 
aan de bovenste-extremiteit test-hertest betrouwbaar is bij gezonde volwassenen. 

De studie die in Hoofdstuk 5 is beschreven is uitgevoerd om de intensiteit, duur, 
lokalisatie en vorm van de pijnrespons na een FCE te beschrijven van gezonde 
proefpersonen en om deze te vergelijken met die van patiënten met chronische 
lage rugpijn (CLRP). In totaal hebben 197 gezonde proefpersonen een FCE, 
bestaande uit 12 tests, uitgevoerd. De pijnrespons is gemeten met een eigen 
gemaakte pijnrespons vragenlijst. De resultaten geven aan dat 82% van alle 
proefpersonen een pijnrespons na de FCE rapporteren. De mediaan voor 
pijnintensiteit 24 uur na de FCE bedraagt 3.0 op een numerieke schaal van 0 tot 
10. 78% Van alle pijn bedraagt spierpijn. Pijn wordt het meest gerapporteerd in de 
bovenbenen (51%), onderrug (38%), de schouders (37%) en de bovenarmen 
(36%). De symptomen nemen af naar het niveau van vóór de FCE in gemiddeld 3 
dagen. De pijnrespons van 2 proefpersonen duurt 3 weken. De intensiteit en duur 
van de pijnrespons van gezonde proefpersonen verschillen niet significant van 
patiënten met CLRP. De conclusie van deze studie is dat de pijnrespons bij 99% 
van de proefpersonen een normale reactie van het bewegingsapparaat is en dat 
deze reactie te verwachten is. 

Het doel van Hoofdstuk 6 is om te onderzoeken of persoonsvariabelen en 
prestatiemetingen voorspellend zijn voor het al dan niet krijgen van spierpijn, voor 
de intensiteit en de duur van de spierpijn na een FCE. Voor dit onderzoek is 
gebruik gemaakt van dezelfde dataset als in hoofdstuk 5. Er zijn vijf groepen van 
mogelijke voorspellers getest met een multipele regressie model. Dit zijn 
persoonsvariabelen, zelf gerapporteerde activiteiten, zelf gerapporteerde 
gezondheid, ervaren inspanning tijdens de test en objectief gemeten prestaties van 
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de test. 23 voorspellende variabelen zijn geselecteerd en getest met een 
‘backward’ multipele regressie model. Geslacht en de werkindex van de Baecke 
vragenlijst verklaren voor 7% het al dan niet krijgen van spierpijn. Intensiteit van 
de spierpijn wordt voor 13% verklaard door de variabelen geslacht, leeftijd en 
VO2max. De duur van de spierpijn kan voor 8% verklaard worden door de 
variabelen geslacht en zelf gerapporteerde emotionele rolbeperking van de Rand-
36. Het krijgen van spierpijn, de intensiteit en de duur van spierpijn blijft voor 
tenminste 87% onverklaarbaar. Er wordt geconcludeerd dat intensiteit en duur van 
zelf gerapporteerde spierpijn minimaal voorspeld kan worden door de voorspellers 
in deze studie. 

Het doel van de studie die in Hoofdstuk 7 gepresenteerd is, is het verzamelen van 
normaalwaarden voor FCE bij gezonde werkende proefpersonen. De 
proefpersonen, werkzaam in meer dan 180 verschillende beroepen, voeren een 
FCE uit die bestaat uit 12 werkgerelateerde tests. De proefpersonen worden 
geclassificeerd in categorieën van verschillende arbeidsbelasting volgens de 
‘Dictionary of Occupational Titles (DOT)’. Gemiddelden, range, standaard 
deviaties en percentielen zijn berekend en er is een regressie analyse uitgevoerd 
met als afhankelijke variabele de uitkomst van de 12 tests van de FCE. Dit 
resulteert in normaalwaarden voor FCE van 701 gezonde werkende proefpersonen 
bestaande uit 448 mannen en 253 vrouwen werkzaam in vier verschillende klassen 
arbeidsbelasting. Deze normaalwaarden maken vergelijkingen tussen capaciteit 
van patiënten en gezonde proefpersonen mogelijk. Wanneer de prestatie van een 
patiënt gelijk of hoger is dan de laagst valide normscore is het zeer waarschijnlijk 
dat deze capaciteit voldoende is om in de desbetreffende klasse van 
arbeidsbelasting te werken. Verder onderzoek is nodig om de validiteit van deze 
normaalwaarden te testen in relatie tot werkplekonderzoek en aanbevelingen voor 
werkhervatting. 

In hoofdstuk 8 worden twee til-protocollen met elkaar vergeleken. De tiltest van 
de WorkWell FCE is vergeleken met de ‘Progressive Isoinertial Lifting 
Evaluation’ (PILE) om te onderzoeken of beide til-protocollen hetzelfde meten bij 
patiënten met chronische lage rugpijn en om te onderzoeken of psychosociale 
variabelen mogelijke verschillen kunnen verklaren. In dit onderzoek worden 53 
patiënten getest op beide tests in een gecontrabalanceerd design. Wanneer de 
Pearson Correlatie Coëfficiënt groter dan 0.75 is en er geen significante 
verschillen tussen beide tests zijn, wordt gesproken van een goede 
vergelijkbaarheid. De Pearson Correlatie Coëfficiënt bedraagt 0.75 (p<0.01), maar 
er blijkt een significant verschil van 6 kg aanwezig te zijn. Het verschil tussen 
beide tests kan niet verklaard worden door psychologische variabelen. De 
conclusie is dat de PILE en de WorkWell tiltest niet onderling uitwisselbaar zijn. 

In hoofdstuk 9 zijn de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift 
bediscussieerd. De bijdrage van de studies op verschillende meeteigenschappen 
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van de FCE worden beschreven en er worden aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek gegeven. Het WorkWell FCE-protocol dat is afgenomen in deze 
studies word veilig bevonden, wanneer standaard veiligheidsvoorschriften in acht 
worden genomen. Er wordt geconcludeerd dat een pijnrespons na een FCE een 
normale reactie is van het bewegingsapparaat na intensieve inspanning. De 
pijnreactie was bij patiënten met CLRP vergelijkbaar met die van gezonde 
proefpersonen. Clinici worden aanbevolen om patiënten voor te lichten dat een 
tijdelijke toename van klachten kan optreden, maar dat dit geen abnormale reactie 
is. 

De inhoudsvaliditeit van FCE is door de studies in Hoofdstuk 2 en 3 bevestigd. Er 
is consensus van experts bereikt over theoretisch kader en veel operationele 
definities. Het verkorte FCE-protocol voor pijnklachten aan de bovenste 
extremiteit blijkt inhoudsvalide en betrouwbaar op test-hertest betrouwbaarheid. 
Verder onderzoek is nodig om andere aspecten van validiteit te testen. Dit 
verkorte protocol kan een waardevolle uitbreiding zijn voor het screenen van de 
belastbaarheid van patiënten met pijnklachten aan de bovenste extremiteit. De 
concurrente validiteit tussen verschillende FCE-protocollen is echter laag en FCE-
protocollen kunnen onderling verschillend zijn. Sommige meeteigenschappen van 
FCE blijken moeilijk in kaart te brengen. Mede vanwege de afwezigheid van een 
gouden standaard voor Functionele Capaciteit en het daaraan gekoppelde 
meervoudig taalgebruik zijn gegevens vaak moeilijk te interpreteren. De 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), blijkt een 
goed theoretisch kader te bieden waarbinnen FCE terminologie geclassificeerd 
kan worden. Consensus in operationele definities blijkt van groot belang voor het 
interpreteren van data. Aanbevolen wordt om verder onderzoek te doen met 
betrekking tot operationele definities van de term Functional Capacity Evaluation. 

Normaalwaarden van de FCE dragen bij aan een betere interpretatie van de 
clinicus betreffende de Functionele Capaciteit van patiënten. Deze waarden zorgen 
ervoor dat de belastbaarheid van de patiënt kan worden vergeleken met een 
normgroep werkzaam in dezelfde categorie van fysieke arbeidsbelasting. Op deze 
manier kan inzicht worden verkregen in de balans tussen arbeidsbelasting en 
arbeidsbelastbaarheid van de patiënt. Deze normaalwaarden dragen bij aan de 
uitvoerbaarheid en het nut van FCE. Aanbevolen wordt om deze normgegevens 
indicatief te gebruiken, omdat verder onderzoek met betrekking tot validiteit 
vereist is.  
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