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Van:
Betreft:

SNT leden.
Gerard Koel (werkgroepleider inhoudelijke zaken).
Mailronde 2012-1 voorafgaand aan bijeenkomst 1 op 5 juni 2012.

Hengelo, 02-05-2012.
Beste SNT collega.
Over 5 weken vindt de volgende SNT bijeenkomst plaats zodat we ons weer eens
focussen op de kenmerken van een schouder therapeut. Bij de vorige bijeenkomst
(2-2011) was sprake van een typische activiteit van een schouder therapeut door
relaties te leggen tussen de fundamentele & functionele anatomie van het capsuloligamentaire apparaat van het GH gewricht en de gerichte rekkingen van dat
orgaansysteem.
Dit keer aandacht voor MWM (Mobilization With Movement) van de schoudergordel;
ook een typische schouder therapeut interventie. In de studie van Pamela Teys et al
(2008) worden de korte termijn effecten van deze techniek beschreven. Voorwaarden
om ons te onderscheiden (‘noblesse oblige’) zijn wel dat we begrijpen wat deze
interventie inhoudt, wat de praktische kenmerken zijn, wat de waarde van de externe
evidentie is en hoe deze strategie is in te passen in ons proces van klinische
redeneren. Kortom allemaal redenen om deze studie eens te beoordelen.

Op het linkerplaatje de altijd heikele stabiliteit van het GH gewricht, een belangrijke
oorzaak voor ons werk, dus laten we daar vooral blij mee zijn. Op het rechter plaatje
een poging door m.b.v. MWM een lichte externe support te appliceren die een
gunstige invloed heeft op het actief functioneren van de schouder. In welke klinische
situaties is het appliceren van MWM zinvol? Hoe vaak moet je dat doen om een
gunstig effect te realiseren? Hoe zorgen we er voor dat zo’n effect beklijfd?
Denk er maar eens over na en lees de bijgaande studie.
Wil je de vragen op de volgende pagina kort en bondig beantwoorden en die pagina
(1 pagina dus!) vervolgens digitaal sturen naar: v.deroo@saxion.nl.
Het is daarbij de bedoeling dat je de volgende pagina voorziet van je naam, invult en
als attachement van één pagina retourneert.
Graag ontvangen we je antwoorden een week voor de vergadering (in dit geval tot en
met dinsdag 29-05) om de antwoorden te kunnen verwerken. Mocht je dat niet
redden, lever de antwoorden dan in bij het begin van de vergadering op 05-06.

Dit formulier is ingestuurd door (naam):
Vraag 1. - Herken je de geïncludeerde patiënten? Zie je die ook vaak in de praktijk?
- Wat is volgens jou de meest kritische inclusie factor?
Antwoord 1.

Vraag 2. Een belangrijke uitkomstmaat is de AROM. Ben je het eens met de methode
waarop de AROM wordt gemeten? Matcht die met de wijze waarop wij de AROM meten bij
de score van de CMS (zie eventueel het filmpje op onze site) en noem de verschillen.
Antwoord 2.

Vraag 3. - Pas je tot nu toe de MWM (of een op MWM gelijkende aanpak) toe?
- Zo ja; wat zijn de doseringsparameters die je toepast.
Antwoord 3.
Vraag 4. Bestudeer tabel 1 en beschrijf op basis van welke getallen er wordt geoordeeld dat
sprake is van statistisch significante verschillen?
Antwoord 4.

Vraag 5. Nu heeft statistische significantie vooral te maken met de geaccepteerde kans op
toeval; in feite zijn wij veel meer geïnteresseerd in klinische relevantie.
Vind jij de verschillen tussen de MWM groep en de controle / sham groep relevant?
Antwoord 5.

Vraag 6. Het gaat in deze studie om ‘initial effects’ (de ‘wash out’ is zelfs kleiner dan 24
uur). Welke strategie suggereer je om te pogen de initiële effecten te borgen?
Antwoord 6.

Vragen 7-9. Bezoek de PEDro website (http://search.pedro.org.au) en zoek
de informatie over deze effectstudie.
7: De methodologische score van de effectstudie van Teys et al bedraagt:
8: Wat vind je van de 5 ‘NO’ scores die de auteurs van de PEDro site
toekennen aan deze studie;
welke van de 5 ‘NO’s’ vind je het meest belangrijk?
9: Zijn er nog andere punten die volgens jou de klinische relevantie van deze
effectstudie onderbouwen? Wordt het niet eens tijd dat FT meer oordelen op
basis van klinische relevantie dan naar methodologische kwaliteit?
Vraag 10. Het uitvoeren van deze opdracht (lezen, interpreteren, antwoorden)
kostte mij het aantal minuten dat ik in de volgende kolom noteer:

