Aan:
Van:
Betreft:

SNT leden.
Gerard Koel (werkgroepleider vakinhoudelijke zaken).
Mailronde 2009-1 voorafgaand aan bijeenkomst 1.

Hengelo, 28-04-2009.
Beste SNT collega.
Als inhoudelijk artikel is gekozen voor ‘Diagnostic value of physical tests for isolated
chronic AC lesions’ van E. Chronopoulos, Am J Sports Medicine, 2004.
Onderstaand alvast een blik in het AC gewricht; een amorf gewricht met vrij dikke
lagen vezelig kraakbeen op acromion en clavicula. Soms wordt ook nog een discus
articularis beschreven (20%). Het gewricht wordt aan de proximale versterkt door het
ligamentum acromioclaviculare. Van bovenaf gezien loopt de gewrichtsspleet van het
AC gewricht van anterolateraal en postermediaal.
Verder kennen we de banden tussen clavicula en processus coracoïdales.

Samen met het SC gewricht bepaalt het AC gewricht het meebewegen van de
scapula bij bewegingen van de arm. In het AC gewricht zijn rotaties om de lengte as
mogelijk en translaties in voor-achterwaartse en (cranio-)caudale richting. Het
capsulaire patroon van het AC gewricht bestaat niet uit beperkingen maar uit
eindstandige pijn bij bewegingen van de schoudergordel. Naast traumatische
afwijkingen (disposities, luxaties) zijn ook degeneratieve afwijkingen bekend.
We zijn benieuwd naar jullie mening over de waarde van dit artikel. Zoals je weet is
actieve deelname een afspraak. Graag jullie antwoorden op de volgende pagina.
Wil je de vragen op de volgende pagina beantwoorden en die pagina vervolgens
digitaal versturen naar: v.deroo@saxion.nl . Het is daarbij de bedoeling dat je de
volgende pagina voorziet van je naam, invult en als attachement van 1 pagina
retourneert.
Graag ontvangen we je antwoorden een week voor de vergadering (in dit geval op
26-05) om de antwoorden te kunnen verwerken.

Dit formulier is ingestuurd door (naam):
Vraag 1. Op basis van welke criteria wordt een schouderaandoening geklasseerd als
‘isolated chronic AC lesion’?
Antwoord 1.

Vraag 2a. Welk percentage AC gerelateerde klachten onderscheiden de auteurs?
2b. Komt dat overeen met het percentage AC klachten in jouw ‘schouderpopulatie’?
Antwoord 2.

Vraag 3. Hoe vaak zijn de typische impingement tests positief bij de groep met de diagnose
‘isolated AC lesions’.
Antwoord 3.
Vraag 4. Bereken de LR+ voor de cross body, resisted extension en de active compression
test. Welke test discrimineert het best tussen patiënten met en zonder ‘isolated AC lesion’?
Antwoord 4.

Vraag 5. Is het zinvol om de 3 tests parallel uit te voeren? Met andere woorden is de
diagnostische waarde van een multi-test regime (alle 3 tests uitvoeren) beter dan 1 of 2 van
de tests uitvoeren.
Antwoord 5.

Vraag 6. Stel dat je mede m.b.v. dit artikel patiënten met een geïsoleerd AC probleem beter
kunt definiëren. Dan heeft dat zin indien je ook een interventie tot je beschikking hebt om
patiënten met die aandoening te behandelen.
Welke doelstellingen / interventies overweeg je toe te passen bij deze aandoening?
Antwoord 6.

Vragen 7-9. Druk je mening over de kwaliteit uit in een cijfer tussen 0 (‘ik ben
zeer ontevreden’) en 10 (‘ ik ben zeer tevreden’) in de volgende kolom;
7: Mijn mening over de leesbaarheid van dit artikel komt overeen met een:
8: Mijn mening over de waarde van dit artikel met betrekking tot de
fysiotherapeutische relevantie is een:
9: Mijn mening over de waarde van dit artikel met betrekking tot de
daadwerkelijke implementatie in de praktijk is een:
Vraag 10. Het uitvoeren van deze opdracht (lezen, interpreteren, antwoorden)
kostte mij het aantal minuten dat ik in de volgende kolom noteer:

