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Het  SNN “Containermodel” voor klinisch redeneren

Willem-Paul Wiertz, MSc
Sportfysiotherapeut, Bewegingswetenschapper

Inhoud

• Basis klinisch redeneren

• Hulpmiddelen/ modellen klinisch redeneren

• Opbouw + uitleg Containermodel

• 3S vragenlijst

• Conclusie

Klinisch redeneren

• Gezondheidsprobleem op de beste 
manier aanpakken

• 1-op-1-relaties (klacht, dysfunctie, test) 
komen nauwelijks voor

• Veel combinaties van middelen mogelijk

• Prognostische en contextfactoren
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Methodisch handelen

• Doelgericht

• Systematisch

• Procesmatig

• Bewust

Strategieën  van methodisch handelen

• Verzamelmethode

• Algoritme/ beslisboom

• Patroonherkenning

• Hypothetico-deductief

Klinisch redeneren: hypothetico-deductieve methode

• Rode vlaggen checken + interpreteren

• Vragenlijsten, anamnese, “basis functie onderzoek”

• Klinische patronen herkennen, gebruik testclusters/ CPR’s, opstellen TBC’s

• Gele vlaggen: interpreteren vragenlijsten en anamnese  

• Kwaliteit van bewegen: onderhoudende factor?

• Koppeling naar interventie
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Maar dan nog…

Klinische symptomatologie correleert niet/ nauwelijks met:

• Medische, fysiotherapeutische of manueel therapeutische diagnose;

• Anatomisch-pathologische schade;

• Afwijkende beeldvormende diagnostiek.

Wél sterk afhankelijk van patiëntkenmerken!!!

KNGF Evidencestatement Subacromialeklachten (2011) 

KNGF Evidencestatement Subacromialeklachten (2011) 

• “Gemiddelde patiënt”

• Simpel, maar ook daadwerkelijk effectief?

• Betere klassering
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Containermodel

Clinical Decision Support System (CDSS)

• Hulp bij het maken van klinische beslissingen

• Geeft gerichte aanbevelingen over diagnostiek en behandeling

• Health information technology

Herhaling

Voor-en nadelen

+ Everything you need to know about diagnose (en revalidatie) van 
schouderklachten

– Model of naslagwerk? Bruikbaarheid in praktijksetting?

– Richting in/ volgorde van onderzoek?
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“Er bestaat frictie tussen enerzijds een heldere / transparante 
werkwijze te realiseren en anderzijds recht te doen aan de complexe 

werkelijkheid in de kliniek.”

-Gerard Koel (2016)

Klinisch redeneren: hypothetico-deductieve methode

• Rode vlaggen checken + interpreteren

• Vragenlijsten, anamnese, “basis functie onderzoek”

• Klinische patronen herkennen, gebruik testclusters/ CPR’s, opstellen TBC’s

• Gele vlaggen: interpreteren vragenlijsten en anamnese  

• Kwaliteit van bewegen: onderhoudende factor?

• Koppeling naar interventie

Opbouw Containermodel

• Rode vlaggen checken + interpreteren
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Opbouw Containermodel

• Vragenlijsten, anamnese, “basis functie onderzoek”

Containerbegrippen

• SAPS/ RC letsel

• Beperkte schouder

• Instabiele schouder

• Posttraumatische schouder

• Resterend: myofasciale syndromen, chronische klachten

Opbouw Containermodel

• Klinische patronen herkennen, gebruik testclusters/ CPR’s, opstellen TBC’s
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Opbouw Containermodel

• Gele vlaggen: interpreteren vragenlijsten en anamnese  

Opbouw Containermodel

• Kwaliteit van bewegen: onderhoudende factor?

Opbouw Containermodel

• Koppeling naar interventie



09-03-17

8

3S vragenlijst

• SNN Schouder Screening vragenlijst

• In kaart brengen biopsychosociale factoren

• Stratified care

• Op basis van:
- Onderliggend mechanisme
- Risico vertraagd herstel
- Respons op een bepaalde specifieke interventie

3S vragenlijst

Interpretatie:
• Totaalscore ≤ 4:  vooral biologisch

• Totaalscore ≥ 4, subscore 6-10 ≤ 2: 
biologisch + psychosociaal

• Totaalscore ≥ 4, subscore 6-10 ≥ 3: 
sterk psychosociaal bepaald

3S vragenlijst

• Longitudinale studie: validiteit en responsiviteit

• VERPLICHTE DEELNAME! 
Aanleveren volledige data voor tenminste 1 patiënt.; deadline 30-04 

• Spreadsheet: 
1. Demografie, SPADI, 3S, SF-12
2. Likert, SPADI, 3S, oordeel behandelend fysiotherapeut

• Informed consent
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Resumerend

• Ingewikkeld model

• Klinisch redeneren belangrijke plaats: schouder gespecialiseerde fysiotherapeuten

• Dynamisch model: 
timing van 3S vragenlijst in proces van klinisch redeneren; stadia frozen
shoulder; belangrijkere plaats CTO in klinisch redeneren; extra container voor 
postoperatief

Resumerend

• CDSS: zodra er consensus is over volgorde stappen klinisch redeneren, dan 
automatisch schema (software/ app)

• Probeer het containermodel je eigen te maken en het te implementeren in je 
methodisch handelen

• Zorg ervoor dat je tenminste één patiënt aanlevert voor het 3S-project!

Vragen?


