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Samenvatting 
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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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voorbij gevlogen. Terugkijkend heb ik 4 jaar geleden niet altijd goed beseft waar 
ik aan begonnen was. Het testen van een krappe duizend proefpersonen op 
arbeidsbelastbaarheid was een hele klus. Vaak heb ik me te vroeg ‘rijk gerekend’ 
om vervolgens toch weer teleurgesteld te worden. Toch kijk ik met veel plezier 
terug aan deze mooie en zeer leerzame periode waarin ik met de ‘FCE-bus’ door 
het land ben gereden. Zorg en onderzoek blijven ook na deze periode mijn 
bezigheden en ik zie er al weer naar uit om een nieuwe uitdaging binnen het 
Ontwikkelcentrum Pijnrevalidatie aan te gaan. Graag wil bij dit bijzondere 
moment van gereedkomen van mijn proefschrift nog even stilstaan en een ieder 
bedanken zonder wiens hulp dit proefschrift nooit tot stand was gekomen. 
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discussies zullen mij lang bijblijven. Bedankt voor alles! 
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praktische kennis. 

De leden van de leescommissie, Prof. dr. A.J. van der Beek (VUMC), Prof. dr. 
J.J.A. Mooij (UMCG) en Prof. dr. J.S. Rietman (UT) dank ik voor het beoordelen 
van dit proefschrift en het plaatsnemen in mijn kerncommissie. 
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voor al het geduld en voor alle bewegingsvrijheid die jullie me gegeven hebben. 
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