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Ben jij op de hoogte van recente ontwikkelingen in het thema Musculoskeletaal? Deze referaten 
verschenen in 2020 in de NPi-service Musculoskeletaal. Als je een abonnement hebt kun je ze (na 
inloggen op MijnNPi) nog eens rustig nalezen in ons referatenarchief.  

Nog geen abonnement? KNGF-leden met een Compleet lidmaatschap hebben toegang tot alle thema's. Voor 
Keurmerk-therapeuten en VvOCM-leden is er de gelegenheid om tegen gunstige voorwaarden delen van de NPi-
service te gebruiken. Maar ook met een los abonnement (à 36 euro per jaar) blijf je op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen het thema Musculoskeletaal en heb je toegang tot de meer dan 200 referaten uit de 
voorgaande jaren. 
 

Webcast 

Management van tendinopathie: niet langer 'one size fits all' 36:46 min 

 

 

In deze webcast rekent sportarts prof. Dr. Hans Zwerver - 
hoogleraar sportgeneeskunde bij het Universitair Medisch 
Centrum Groningen - af met de 'one size fits all' gedachte 
voor het behandelen van peesaandoeningen. Hij geeft aan 
dat excentrisch trainen als optimale behandelmethode 
achterhaald is en bespreekt de complexe pathofysiologie 
van tendinopathie en de mogelijke rol van beeldvormende 
technieken. Ook geeft hij tips voor de behandeling en legt 
hij uit waar je als therapeut op moet letten als je 
oefeningen voorschrijft. 

Link naar webcast 

 

Alle referaten uit de NPi-service Musculoskeletaal 2020 nog een keer op een rijtje: 
 

Pijneducatie bij knievervanging geen meerwaarde voor pijn en functioneren NSMS-2020-1a 
 

Hebben patiënten na een knievervangende operatie minder pijn en herstellen zij sneller 
als ze voor de operatie neurofysiologische pijneducatie volgen? Lees hier de 
bevindingen van een Amerikaans onderzoeksteam. 

Link naar referaat 

  
Uitsluiten van cervicogene duizeligheid met twee torsietests NSMS-2020-1b 
 

Duizeligheidsklachten kunnen ontstaan door problemen met het evenwichtsorgaan of 
door verkeerde signalen vanuit de nek. Is het mogelijk om deze twee van elkaar te 
onderscheiden? Australische wetenschappers onderzochten of de cervicale torsietest 
en de hoofd-nek differentiatietest geschikt zijn voor de diagnostiek van cervicogene 
duizeligheid. 

Link naar referaat 

  
Online training vermindert klachten bij patiënten met chronisch vestibulair 
syndroom 

NSMS-2020-1c 

 

Patiënten met vestibulaire klachten komen veel voor in de huisartsenpraktijk. Kan een 
eenvoudig online trainingsprogramma de klachten verminderen? Lees hier hoe het 
Nederlandse vijftigplussers verging die het programma uitvoerden. 

Link naar referaat 

  
Virtuele revalidatie na een nieuwe knie: het overwegen waard NSMS-2020-2a 
 

Het aantal knievervangende operaties neemt toe, en daarmee ook de zorgkosten en de 
personeelsdruk. Kunnen geopereerde patiënten na ontslag uit het ziekenhuis ook thuis 
revalideren met een videoconsult op afstand? Amerikaanse onderzoekers namen de 
proef op de som. 

Link naar referaat 

  

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/npi-service/algemene-informatie-over-de-npi-service
https://npiservice.npi.nl/webcast/musculoskeletaal/pro/402543855
https://npiservice.npi.nl/webcast/musculoskeletaal/pro/402543855
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-1a-Louw-pijneducatie-vervanging-knie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-1b-Treleaven-cervicogene-duizeligheid-torsietest.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-1c-Van-Vugt-online-training-vestibulair-syndroom.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-2a-Bettger-virtuele-revalidatie-nieuwe-knie.pdf
https://npiservice.npi.nl/webcast/musculoskeletaal/pro/402543855
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Het therapeutisch effect van de aanraking NSMS-2020-2b 
 

Zijn hands-on technieken achterhaald binnen de fysiotherapie, en voorbijgestreefd door 
gedragsinterventies waarin patiënten zelf aan hun herstel werken? Italiaanse 
onderzoekers houden de manuele technieken tegen het licht en plaatsen deze in een 
breder perspectief. Het is tijd voor een herwaardering van de therapeutische waarde van 
de aanraking! 

Link naar referaat 

  
Chronische aspecifieke rugpijn: hoe vertel ik de patiënt wat dat inhoudt? NSMS-2020-2c 
 

Bij chronische aspecifieke lage-rugpijn kan het lastig zijn om patiënten de diagnose te 
vertellen. Zij rekenen op een mechanisch probleem, terwijl fysiotherapeuten 
tegenwoordig meer denken aan gedragsmatige en psychosociale oorzaken. Hoe 
ervaren therapeuten dit dilemma, en hoe gaan ze ermee om? Dat leest u in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Geloof in eigen kunnen indicatie voor herstel na geopereerde polsfractuur NSMS-2020-3a 
 

Draagt een betere zelfeffectiviteit (geloof in eigen kunnen om succesvol te zijn en het 
goed kunnen inschatten van de benodigde vaardigheden om het doel te bereiken) bij 
aan een beter herstel na een operatief gezette polsfractuur? Zweedse wetenschappers 
onderzochten dat bij 55 patiënten. 

Link naar referaat 

  
Femoroacetabulair impingement theoretisch beschouwd NSMS-2020-3b 
 

Welke factoren dragen bij aan het ontstaan en beloop van een femoroacetabulair 
impingement syndroom? Dat leest u in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Hoe onderscheid je drie veel voorkomende rugpijnsyndromen? NSMS-2020-3c 
 

Goede diagnostiek helpt therapeuten bij het opstellen van een adequate behandeling. 
Maar hoe herken je het syndroom waarmee een rugpijnpatiënt zich presenteert? 
Amerikaanse experts beschrijven drie veel voorkomende rugpijnsyndromen. 

Link naar referaat 

  
Hoe is het snelle effect van manipulaties op de stijfheid van de rug te 
verklaren? 

NSMS-2020-4a 

 

Bij sommige lage-rugpijnpatiënten neemt de stijfheid van de wervelkolom na 
manipulatie snel af, terwijl bij anderen geen effect meetbaar is. Welke mechanismen 
kunnen zo'n snelle verandering en verschillen tussen patiënten verklaren? Canadese 
onderzoekers plozen de wetenschappelijke literatuur erop na. 

Link naar referaat 

  
Versneld belasten na achillespeesoperatie geen negatief effect op 
peesverlenging 

NSMS-2020-4b 

 

Uit angst voor een nieuwe ruptuur zijn artsen vaak terughoudend om patiënten na een 
achillespeesoperatie snel het been te laten belasten. Is die angst terecht? Amerikaanse 
wetenschappers onderzochten in hoeverre de achillespees langer wordt na een 
ruptuuroperatie, en of sneller belasten risicovoller is. 

Link naar referaat 

  
Hebben mensen met een tennisarm baat bij manipulaties van de 
wervelkolom? 

NSMS-2020-4c 

 

Kan een costovertebrale manipulatie de pijn van een tennisarm verminderen? Zijn de 
lokale klachten rond de elleboog op afstand te beïnvloeden? Oostenrijkse 
wetenschappers zochten het uit. 

Link naar referaat 

 
 
 
 

 

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-2b-Geri-therapeutisch-effect-aanraking.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-2c-Sullivan-vertellen-diagnose-chronische-aspecifieke-pijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-3a-Bjork-zelfeffectiviteit-herstel-polsfractuur.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-3b-Cannon-femoroacetabulair-impingement-theoretisch-beschouwd.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-3c-Markman-onderscheid-veel-voorkomende-rugpijnsyndromen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-4a-Jun-snel-effect-manipulaties-stijfheid-rug.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-4b-Okoroha-versneld-belasten-achillespees-operatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-4c-Zunke-tennisarm-manipulaties-wervelkolom.pdf
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Is er een nieuw diagnostisch 'etiket' nodig om lage-rugpijn te bespreken met 
de patiënt? 

NSMS-2020-5a 

 

Aspecifieke lage-rugpijn is niet alleen een biomedisch probleem: persoonlijke 
eigenschappen, de omgeving en maatschappelijke opvattingen en gebruiken spelen 
daarin ook een rol. Hoe bespreek je dat met je patiënt? Is een ander etiket of een nieuwe 
'sociale diagnose' gewenst voor deze klachten? Deense onderzoekers interviewden tien 
zorgverleners om zicht te krijgen op hun ideeën en werkwijze. 

Link naar referaat 

  
Traumatisch meniscusletsel: liever repareren dan (deels) verwijderen NSMS-2020-5b 
 

Wat is de beste behandeling voor patiënten met traumatisch meniscusletsel: repareren 
of (gedeeltelijk) verwijderen van de meniscus? Lees hier de bevindingen van de 
European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy. 

Link naar referaat 

  
Wisselwerking tussen lichaamsbeeld en chronische pijn NSMS-2020-5c 
 

Beïnvloedt het beeld dat een chronisch pijnpatiënt van zijn lichaam heeft hoe hij omgaat 
met die pijn? Onderzoekers presenteren een cognitief gedragsmodel dat de 
wisselwerking tussen lichaamsbeeld en ervaren pijn beschrijft. 

Link naar referaat 

  
Snel na geopereerde heupfractuur starten met trainen is mogelijk en zinvol NSMS-2020-6a 
 

Ouderen functioneren beter als ze revalideren na een geopereerde heupfractuur. Maar 
het moment waarop ze beginnen met oefenen loopt sterk uiteen. Is starten in de eerste 
drie maanden na de operatie haalbaar en zinvol? Een Noorse literatuurstudie geeft 
antwoord op die vraag. 

Link naar referaat 

  
Testen op vertebrobasilaire insufficiëntie niet zinvol NSMS-2020-6b 
 

Om risico's van ernstige ongewenste effecten bij cervicale manipulaties zoveel mogelijk 
uit te sluiten voeren manueel therapeuten tests uit om bij hun patiënten mogelijke 
beschadigingen aan de wervelslagaders (vertebrobasilaire insufficiëntie) te signaleren. 
Maar is zo'n test wel zinvol, of kan hij een gevoel van schijnveiligheid geven? Drie 
wetenschappers delen hun bedenkingen. 

Link naar referaat 

  
De uitdagingen en kansen voor patiënten met trochantair pijnsyndroom NSMS-2020-6c 
 

Britse wetenschappers interviewden tien patiënten met een trochantair pijnsyndroom en 
inventariseerden hun ideeën, ervaringen en verwachtingen. Benieuwd naar de 
resultaten? U leest het in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Geven artrose of instabiliteit van het acromio-claviculair gewricht dezelfde 
klachten? 

NSMS-2020-7a 

 

Patiënten met een pijnlijk acromio-claviculair gewricht zijn grofweg in twee categorieën 
te onderscheiden: degenen met artrose van het gewricht, en patiënten met instabiliteit. 
Ervaren zij dezelfde klachten en problemen? En geven bestaande meetinstrumenten een 
compleet beeld van de klachten en eventuele verschillen tussen deze patiënten? U leest 
het in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Gipsbehandeling bij scaphoïdbreuk voldoet meestal NSMS-2020-7b 
 

Artsen kiezen bij patiënten met een breuk van het os scaphoïdeum steeds vaker voor 
een operatieve fixatie omdat ze denken dat dat beter is dan conservatief behandelen 
met gips. Maar is dat wel zo? Britse wetenschappers namen de proef op de som. 

Link naar referaat 

 
 
 
 

 

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-5a-Arnborg-Lund-diagnostisch-etiket-lage-rugpijn-bespreken.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-5b-Kopf-traumatisch-meniscusletsel-repareren-of-verwijderen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-5c-Sundermann-wisselwerking-lichaamsbeeld-en-chronische-pijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-6a-Beckmann-heupfractuur-snel-starten-met-trainen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-6b-Hutting-testen-vertebrobasilaire-insufficientie-niet-zinvol.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-6c-Stephens-uitdagingen-kansen-trochantair-pijnsyndroom.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-7a-Aldhuhoori-artrose-instabiliteit-AC-gewricht.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-7b-Dias-gips-voldoet-breuk-scaphoid.pdf
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Verlicht training de pijn van patiënten met knieartrose? NSMS-2020-7c 
 

Artrosepatiënten zijn door centrale sensitisatie vaak gevoeliger voor pijn dan gezonde 
mensen. Bij gezonden heeft training vaak een pijndempend effect. Daarom zochten 
onderzoekers in de wetenschappelijke literatuur of training ook de pijngewaarwording 
van artrosepatiënten kan verminderen. Benieuwd naar hun bevindingen? Lees het in dit 
referaat! 

Link naar referaat 

  
Een combinatie van vier tests om klinische lumbale instabiliteit te 
diagnosticeren 

NSMS-2020-8a 

 

Klinische lumbale instabiliteit is niet zichtbaar op röntgenbeelden en kan alleen met 
klinische tests worden aangetoond. Welke tests zijn daarvoor geschikt? Thaise 
wetenschappers vergeleken vier tests en bepaalden hun diagnostische nauwkeurigheid. 

Link naar referaat 

  
Waddell's 'non-organic signs' in biopsychosociaal perspectief NSMS-2020-8b 
 

Gordon Waddell is de grondlegger van acht simpele testjes waarmee een therapeut kan 
vaststellen of de klachten van een chronische lage-rugpijnpatiënt een psychosociale 
grondslag hebben. Nederlandse onderzoekers menen echter dat zijn 'non-organic signs' 
ook een biologische component hebben. Benieuwd hoe dat zit? Dat leest u hier. 

Link naar referaat 

  
Robotondersteunde training bij een proximale humerusfractuur: zinvol of 
niet? 

NSMS-2020-8c 

 

Bij veel patiënten met een proximale humerusfractuur verloopt het herstel niet optimaal: 
hun spierkracht en schouderbeweeglijkheid is minder, waardoor ze problemen ervaren 
bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Binnen de neurorevalidatie is robottraining 
in opkomst. Kunnen patiënten met een humerusfractuur daar ook van profiteren? Duitse 
wetenschappers onderzochten het.   

Link naar referaat 

 

 

  

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-7c-Hall-training-verlicht-pijn-knie-artrose.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-8a-Areeudomwong-combinatie-tests-klinische-lumbale-instabiliteit.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-8b-Echeita-Waddell-non-organic-signs-biopsychosociaal-perspectief.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/musculoskeletaal/pro/toets/NSMS-2020-8c-Kroger-robotondersteunde-training-proximale-humerusfractuur.pdf
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/musculoskeletaal
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/musculoskeletaal
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Wekelijks nieuws 

 

 
 

NPi-nieuws app  

De app is bedoeld voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten, maar is ook 
interessant voor overige zorgverleners, voor patiënten en voor beleidsmakers in de zorg. De app is een 
verlengstuk van ons Wekelijks Nieuws. 

Download nu voor Apple of Android 

 

Niet alleen nieuws... 
In de app vind je een recent overzicht van het door het NPi geselecteerde beweeggerelateerde nieuws 
uit de dag- en weekbladen, publiek toegankelijke zorgmedia en nieuwssites. Daarnaast bevat de app: 
NPi-cursusnieuws; onze sociale mediakanalen; videotrailers van onze cursussen en de 
cursuskalender. 

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/actueel/wekelijks-nieuws
https://itunes.apple.com/nl/app/npi-nieuws/id1402517451?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p7367HB&hl=nl

