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Samenvatting

Mensen met chronische lage rugklachten (CLBP) zijn beperkt in het uitvoeren
van activiteiten. Zij kunnen daardoor (tijdelijk) beperkt zijn in het verrichten
van werk, hetgeen resulteert in arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het
werkmodel ‘functionele capaciteit en functionele belasting’ gaat ervan uit dat
CLBP wordt veroorzaakt en instandgehouden door een disbalans tussen
functionele capaciteit en functionele belasting. Dit proefschrift richt zich op
het meten van de functionele capaciteit en specifiek bij mensen met CLBP.

De functionele capaciteit is de mogelijkheid van een persoon om werkgerela-
teerde activiteiten uit te voeren. Een functionele capaciteitsevaluatie (FCE) is
een gestandaardiseerde methode om de functionele capaciteit van een persoon
te bepalen. Een veel toegepaste FCE is de Isernhagen Work Systems FCE (IWS
FCE). De IWS FCE bestaat uit 28 tests met werkgerelateerde activiteiten zoals
tillen, dragen, buigen, werkhoudingen en ambulante activiteiten. Hoewel
FCEs, en ook de IWS FCE, reeds meerdere decennia wereldwijd worden
gebruikt, zijn de psychometrische kenmerken ervan nog weinig bestudeerd.

In dit proefschrift worden de test-hertest, de inter- en de intratester
betrouwbaarheid, alsmede de criterium- en inhoudsvaliditeit van de FCE
onderzocht.

De specifieke onderzoeksvragen zijn:
• Zijn de testresultaten van de FCE consistent wanneer patiënten met CLBP en

gezonde mensen twee keer worden getest?
• Zijn de observaties van het inspanningsniveau consistent tussen en binnen

observatoren?
• Leiden verschillen in testcondities tot verschillen in testresultaten?
• Kunnen testresultaten worden voorspeld uit subjectieve indices?
• Kan een FCE worden vervangen door een vragenlijst?
• Kunnen FCE-resultaten worden voorspeld uit kinesiofobie of pijnintensiteit?
• Zijn de observaties van het inspanningsniveau valide?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn een aantal studies uitgevoerd.
In de hoofdstukken 2 tot en met 10 worden deze studies en de onderzoeks-
resultaten beschreven. In hoofdstuk 11 worden de resultaten bediscussieerd.

De doelstellingen van de studie die in hoofdstuk 2 wordt beschreven, waren
enerzijds het bepalen van de test-hertest betrouwbaarheid van tillen en dragen
van een FCE over twee achtereenvolgende dagen, en anderzijds het verifiëren
van de noodzaak van een tweedaags protocol. Een cohort van 50 patiënten (39
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mannen, 11 vrouwen) met CLBP werd volgens het tweedaagse protocol onderzocht.
Intra-class Correlaties (ICC) werden berekend voor de getilde en gedragen
gewichten. Voorspellende relaties tussen test en hertest werden geëxploreerd met
behulp van een regressie-analyse. De resultaten waren: tillen laag ICC=0.87, tillen
hoog ICC=0.87, dragen ICC=0.77. De testprestaties op de tweede testdag lagen
gemiddeld 6 tot 9% hoger dan op de eerste dag. Het gewicht dat werd getild of
gedragen, was de enige variabele waarmee de testprestatie van de tweede dag
voorspeld kon worden. De conclusie van de studie was dat de test-hertest
betrouwbaarheid van tillen en dragen goed was. De noodzaak voor een tweedaags
protocol werd niet bevestigd.

Het doel van de studie die is beschreven in hoofdstuk 3, was het bepalen van de
test-hertest betrouwbaarheid van de IWS FCE bij 30 mensen met CLBP. De
patiënten waren geïncludeerd voor een revalidatieprogramma. De gemiddelde
leeftijd van de deelnemers was 40 jaar, de duur van de rugklachten liep uiteen van
5 tot 10 jaar. Vijftien patiënten (50%) hadden een arbeidsverzuim van gemiddeld
17 weken. Er werden twee FCE-sessies gehouden met een interval van twee weken.
Een ICC van 0.75 of hoger, een Kappa-waarde van 0.60 of hoger en een percentage
overeenstemming van 80% of hoger werden beschouwd als indicatoren voor een
acceptabele betrouwbaarheid. Voor alle tests uit de groep ‘material handling’ en
voor de ‘shuttle walk’-test werd een acceptabele betrouwbaarheid aangetoond.
Vijftien van de 19 (79%) criterium- of plafondtests bleken acceptabel, gebaseerd
op Kappa-waarden en percentageovereenstemming. Van deze 15 tests kwamen er
7 in aanmerking voor verdere analyse. Van 2 van deze 7 (29%) tests was de
betrouwbaarheid acceptabel, gebaseerd op de ICC-analyses. Geconcludeerd werd
dat de test-hertest betrouwbaarheid van de ‘material handling’-tests acceptabel is.
Ook de betrouwbaarheid van de meeste criterium- en plafondtests is acceptabel.

Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 4, was het bepalen van de test-
hertest betrouwbaarheid van de IWS FCE bij gezonde mensen. Aan het onderzoek
namen 26 gezonde mensen deel. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was
35 jaar. Er werden twee FCE-sessies gehouden met 2 tot 3 weken interval. De
statistische analyses waren gelijk aan die van de studie die beschreven staat in
hoofdstuk 3. Voor 7 van de 9 tests uit de groep ‘material handling’ werd een
acceptabele betrouwbaarheid aangetoond. Zestien van de 17 (94%) criterium- of
plafondtests bleken acceptabel, gebaseerd op Kappa-waarden en percentage-
overeenstemming. Van deze 17 tests kwamen er 8 in aanmerking voor verdere
analyse. Van 1 van deze 8 (13%) tests was de betrouwbaarheid acceptabel, gebaseerd
op de ICC-analyses. Geconcludeerd werd dat de test-hertest betrouwbaarheid van
de ‘material handling’-tests acceptabel is. Ook de betrouwbaarheid van de meeste
criterium- en plafondtests is acceptabel.

De doelstellingen van de studie beschreven in hoofdstuk 5, waren het bepalen van
de inter- en de intrabeoordelaars betrouwbaarheid van observaties gedurende een
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FCE. Het uitvoeren van 2 til- en 4 draagactiviteiten van vier gezonde proefpersonen
werd op video vastgelegd. De videobeelden werden in een willekeurige volgorde 2
keer voorgelegd aan 3 fysio- en 2 ergotherapeuten (observatoren). De observatoren
stelden de hoeveelheid inspanning vast die de activiteit vergde (licht, matig, zwaar,
maximaal). De inter- en intrabeoordelaars betrouwbaarheid werd uitgedrukt in het
percentage overeenstemming. De interbeoordelaars betrouwbaarheid varieerde van
87 tot 96%; de intrabeoordelaars betrouwbaarheid varieerde van 93 tot 97%.
Geconcludeerd werd dat door gebruikmaking van gestandaardiseerde observaties,
de therapeuten het inspanningsniveau van gezonde proefpersonen tijdens tillen
en dragen betrouwbaar konden vaststellen.

Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 6, was het bepalen van de
ecologische validiteit van 3 statische volhoudtests (bovenhands werk, hurken en
knielen). Dit werd bestudeerd door omgevingsfactoren te variëren in een experiment
met 3 verschillende testcondities (normaal, hard geluid, hoge productienorm). De
verschillen in testcondities leidden niet tot significante verschillen in volhoudtijden,
ervaren belasting en productiviteit bij de proefpersonen. Geconcludeerd werd dat
de 3 statische volhoudtests voldoen aan de condities van ecologische validiteit. Om
vast te stellen of de IWS FCE ecologisch valide is, is meer onderzoek nodig.

De doelstellingen van de studie beschreven in hoofdstuk 7, waren enerzijds het
bepalen van de maximale volhoudtijden (MVT) van 2 belastende lichaams-
houdingen: staan in een voorovergebogen houding en bovenhands werk, en
anderzijds het bestuderen van de relatie tussen ervaren belasting en MVT. In deze
studie fungeerden 44 gezonde jongvolwassenen (25 vrouwen, 19 mannen) als
proefpersonen. Een test-hertest design werd gebruikt om de betrouwbaarheid vast
te stellen. De gemiddelde MVT voor staan in een gebogen houding en bovenhands
werk waren respectievelijk 14.5 en 16.2 minuten. Tussen de testprestaties van de
proefpersonen waren grote verschillen. Anders dan verondersteld, werd niet een
lineaire, maar een logaritmische relatie tussen ervaren belasting en testgedrag
gevonden. Het was niet mogelijk om een betrouwbare voorspelling van MVT te
maken op basis van subjectieve gegevens. De test-hertest correlatie was hoog en
de scores verschilden niet significant, hetgeen wijst op een betrouwbare
testprocedure. Geen van de formules, schattingen of determinanten kon de MVT
op individueel niveau betrouwbaar voorspellen. De MVT van een individu kan
derhalve het beste worden vastgesteld door middel van het daadwerkelijk uitvoeren
van de testhoudingen.

Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 8, was het bepalen van de
concurrente validiteit van twee testbenaderingen tot het uitvoeren van activiteiten
bij mensen met CLBP, te weten zelfrapportage en testen. Onderzocht werden 64
patiënten met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar, een gemiddelde klachtenduur
van 9.9 maanden, en waarvan 90% niet werkzaam wegens CLBP. De instrumenten
die gebruikt werden voor zelfrapportage, waren de Roland Disability Questionnaire,
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de Oswestry Disability Questionnaire en de Quebec Back Pain Disability
Questionnaire. Als testinstrument werd de IWS FCE gebruikt. De testresultaten
werden geclassificeerd volgens de Dictionary of Occupational Titles. Op basis van
zelfrapportage bleken de patiënten matig tot sterk beperkt in het uitvoeren van
activiteiten. Volgens de IWS FCE zouden de patiënten in staat zijn om werk met
een matige tot zware fysieke intensiteit uit te voeren. De rangcorrelaties indiceerden
een lage tot matige samenhang tussen de zelfgerapporteerde beperkingen en de
beperkingen vastgesteld volgens de IWS FCE. Geconcludeerd werd dat de resultaten
van zelfrapportage en de tests substantieel verschilden. De hoogte van de correlaties
waren onvoldoende ten aanzien van de eis van concurrente validiteit. Aanbevolen
wordt om beide methoden te gebruiken bij patiënten met CLBP om zo een volledig
beeld te krijgen van de mogelijkheid tot het uitvoeren van activiteiten.

Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 9, was het bepalen van de relatie
tussen angst voor bewegen (kinesiofobie) en letsel enerzijds en het testgedrag in
een FCE anderzijds. Een steekproef van 54 mannen en 10 vrouwen met CLBP (gem.
leeftijd 38 jaar), gem. duur episode 9.9 maanden en waarvan 93% niet werkzaam,
werd onderzocht. Kinesiofobie werd gemeten met behulp van de Nederlandse versie
van de Tampa Schaal voor Kinesiofobie. Vermijding werd geoperationaliseerd door
middel van een tiltaak en een FCE. De testresultaten werden geclassificeerd volgens
de Dictionary of Occupational Titles. Uit de resultaten blijkt dat de kinesiofobie
van de patiënten substantieel was. Toch waren zij in staat om gemiddeld 29.5 kg
te tillen en matig tot zwaar werk te verrichten. De correlaties tussen kinesiofobie
en vermijding waren zeer laag. De relatie tussen kinesiofobie en vermijding werd
in deze studie niet bevestigd.

Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 10, betrof het bepalen van de
validiteit van de visuele observaties van het inspanningsniveau bij een tiltest. Een
steekproef van 15 gezonde proefpersonen en 16 patiënten met CLBP voerde een
gestandaardiseerde tiltest uit, zoals beschreven in de IWS FCE. De tiltest werd op
video vastgelegd en onafhankelijk van elkaar beoordeeld door 9 getrainde
observatoren. Het inspanningsniveau werd beoordeeld met gebruikmaking van de
IWS-categorieënschaal en de Borg CR-10-schaal. Externe indicatoren werden
gebruikt om de inspanning op groepsniveau te controleren. De externe indicatoren
verschilden significant tussen de patiënten en de gezonde proefpersonen. Dat
indiceert dat de patiënten op groepsniveau niet maximaal presteerden. Bij 85 tot
90% van de gezonde proefpersonen en bij 100% van de patiënten werden
submaximale prestaties correct geïdentificeerd. ‘Maximale prestaties’ werden correct
geïdentificeerd bij 46 tot 53% van de gezonde proefpersonen en bij 5 tot 7% van
de patiënten. De correlaties tussen prestaties en beoordelingen van de observatoren
waren zowel bij de gezonde proefpersonen als bij de patiënten hoog. De
interbeoordelaars betrouwbaarheid was matig bij de IWS-categorieënschaal en
hoog bij de CR-10-schaal. Geconcludeerd wordt dat het inspanningsniveau valide
kan worden vastgesteld met gebruikmaking van visuele observaties.
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De belangrijkste resultaten van dit proefschrift worden bediscussieerd in hoofdstuk
11. De betrouwbaarheid van de til- en draagtests en de betrouwbaarheid van de
observaties zijn over het algemeen goed. De betrouwbaarheid van de meeste overige
tests werden voldoende bevonden. De betrouwbaarheidsanalyses van deze tests
werden beperkt door criterium- en plafondeffecten. Er dient een substantiële
variantie in acht te worden genomen bij de klinische interpretatie van FCE-
resultaten. Voor de concurrente validiteit en voor onderdelen van de predictieve en
constructvaliditeit werd ondersteuning gevonden in de uitgevoerde studies.
Generalisatie van de resultaten bij gezonde proefpersonen naar patiënten met CLBP
is aan beperkingen gebonden.

Ook de mate waarin de studieresultaten relevantie hebben voor de vakgebieden
revalidatie-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde wordt in dit hoofdstuk bedis-
cussieerd. Tevens wordt in dit hoofdstuk een korte samenvatting gegeven van de
huidige stand van kennis inzake de psychometrische kenmerken van de IWS FCE
en wordt de richting aangegeven voor toekomstig onderzoek.
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