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5. Hamstringflexibileit: De deelnemer ligt in ruglig op de 
grond en brengt één been met de knie in extensie en de 
voet in dorsaalflexie zo ver mogelijk omhoog.
6. Opdrukken: De deelnemer ligt op de buik op de grond 
met de handen net boven het hoofd en de knieën in exten-
sie. De deelnemer drukt zichzelf in een vloeiende beweging 
omhoog.
7. Rompstabiliteit: De deelnemer steunt op de knie en hand 
van dezelfde zijde van het lichaam, met de hoeken van de 
heup, knie en schouder in 90 graden. De andere arm en 
been worden gestrekt, dan naar elkaar toe bewogen (knie 
en elleboog raken elkaar) en dan weer gestrekt.

De beste van drie uitvoeringen op een test krijgt een score: 

deze scores per test worden opgeteld tot een FMS totaal-

score. Hordepas, uitvalspas, schoudermobiliteit, ham-

stringflexibiliteit en rompstabiliteit worden tweezijdig ge-

scoord, de laagste score telt voor de totaalscore. 

Beoordelaars rapporteren een 3 voor een uitvoering con-

form de FMS handleiding, een 2 voor een uitvoering met 

compensatie, een 1 wanneer de test niet kan worden uit-

gevoerd en een 0 wanneer tijdens de uitvoering van de test 

pijn wordt aangegeven. 

De beoordelaars scoorden met behulp van een door de on-

derzoekers in het Nederlands vertaald scoreformulier en 

scoringscriteria. Tijdens de metingen droegen de deelne-

mers hun eigen sportschoenen, T-shirt en korte broek. Er 

werd geen warming-up uitgevoerd. Het officiële FMS ma-

teriaal, dat bestaat uit twee stokken, een plank en een elas-

tiek, werd gebruikt.

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsstudie
Bij acht gezonde, actieve personen (7 mannen, 1 vrouw, 

gemiddelde leeftijd 38,7 jaar, SD 9,6) is de FMS driemaal 

afgenomen. Tijdens elke van deze metingen werden de in-

structies gegeven door een student bewegingswetenschap-

pen en zijn de bewegingen direct beoordeeld door deze 

student, een fysiotherapeut en een sportinstructeur. Deze 

beoordelaars hadden de FMS handleiding gelezen, instruc-

tievideo’s bekeken, training gekregen van een fysieke trai-

ner met ervaring in het afnemen van de FMS, en samen 

geoefend. Tijdens de metingen hadden de beoordelaars 

geen informatie over de andere beoordelingen. 

Het percentage van overeenkomst (PvO) en Cohen’s Kappa 

(K) werden berekend (met Microsoft Excel versie 12.1.0) 

voor elk mogelijk paar van beoordelaars. De resultaten wer-

den als volgt geïnterpreteerd8: PvO <70% en K <0,40 zwakke 

overeenkomst, PvO 70 – 79% en K 0,40 – 0,59 matige over-

is. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de FMS is 

slechts eenmaal onderzocht en voldoende bevonden.3 In 

deze studie beoordeelden vier geoefende beoordelaars 39 

video-opnamen van gezonde deelnemers. Studies naar de 

predictieve validiteit tonen tegenstrijdige resultaten. Bij 23 

beginnende brandweermannen werd de FMS gemeten bij 

aanvang van de 16 weken durende opleiding.4 Tussen FMS 

scores en zelfgerapporteerde werkgerelateerde klachten 

gedurende de opleiding werd geen relatie gevonden.4 Ook 

bij beginnende American footballspelers werd tussen de 

scores van vier (van de zeven) FMS testen, afgenomen bij 

aanvang van het wedstrijdseizoen, en blessures tijdens het 

seizoen geen relatie gevonden.5 Kiesel daarentegen vond 

een significante odds ratio van 11,67 (95% BI 2,47-54,52) 

voor professionele American footballspelers met een lage 

FMS score (!14) ten opzichte van de andere spelers om tij-

dens het wedstrijdseizoen een serieuze blessure (meer dan 

3 weken geen deelname aan training en wedstrijden) te 

krijgen.6 Ook Chorba et al. vonden dat sportende studentes 

met een score van !14 3,85 keer (95% BI 0,98-15,13) zo vaak 

blessures kregen tijdens het wedstrijdseizoen dan sporten-

de studentes met een score van 15 of hoger.7

Op dit moment is de wetenschappelijke onderbouwing te 

beperkt om de FMS betrouwbaar en valide te noemen, 

daarom wordt in deze studie de interbeoordelaarsbetrouw-

baarheid en test-hertestbetrouwbaarheid onderzocht en 

wordt gekeken naar de predictieve validiteit van de FMS bij 

rekruten van School Mobiel van de Koninklijke Landmacht. 

Methoden
Functional Movement Screen
De FMS bestaat uit zeven tests.

1. Kniebuiging: De deelnemer brengt een stok die iets bre-
der is vastgepakt dan schouderbreedte met gestrekte ar-
men boven het hoofd en buigt zover mogelijk door de 
knieën waarbij de hakken op de grond blijven.
2. Hordepas: De deelnemer stapt met één been over een 
horde ter hoogte van zijn/haar tuberositas tibia, met een 
stok horizontaal op de schouders rustend.
3. Uitvalspas: Een stok wordt verticaal op de rug vastge-
houden en raakt de bil en achterzijde van het hoofd. De 
voeten staan met een grote stap ertussen achterelkaar in 
dezelfde lijn. De deelnemer zakt met de achterste knie naar 
de grond.
4. Schoudermobiliteit: De deelnemer maakt twee vuisten 
en brengt in een vloeiende beweging de ene hand langs het 
hoofd en de andere hand onder het schouderblad door op 
de rug.

ment Screen (FMS), ontwikkeld door Cook et al.1,2 De FMS 

test de stabiliteit en mobiliteit van de gewrichten tijdens 

functionele bewegingen, die volgens Cook1 voorwaardelijk 

zijn voor andere (atletische) bewegingen. Compensaties in 

de bewegingsuitvoering worden gezien als risicofactoren 

voor het ontstaan van een blessure.1 

De FMS kan worden toegepast als screeningsinstrument bin-

nen de militaire opleiding, mits deze betrouwbaar en valide 

Inleiding
Tijdens de Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel bij de 

Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht zijn 

blessures een oorzaak voor uitval tijdens de opleiding. Pre-

ventie is belangrijk om uitval te voorkomen en kan gericht 

worden toegepast bij personen die een verhoogd risico lo-

pen op het krijgen van een blessure. Een methode om dit 

risico te bepalen is het afnemen van de Functional Move-

Samenvatting
Het doel van deze studie was het onderzoeken van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, test-hertestbetrouwbaarheid 
en predictieve validiteit van de Functional Movement Screen (FMS) op uitval door blessures bij militairen in opleiding. De 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en test-hertestbetrouwbaarheid werden geanalyseerd aan de hand van het percentage van 
overeenkomst, de Cohen’s Kappa en de intraclasse correlatiecoëfficiënt. Om de voorspellende waarde van de FMS op uitval door 
blessures te onderzoeken werd een univariate logistische regressieanalyse uitgevoerd. De resultaten voor betrouwbaarheid 
op de individuele FMS testen variëren van zwak tot uitstekend. Intraclasse correlatiecoëfficiënten van de totale FMS score 
tonen goede tot uitstekende betrouwbaarheid. De predictieve validiteitsstudie toont geen relatie aan tussen de FMS en uitval 
door blessures. Het wordt aanbevolen om de studie te herhalen met meer deelnemers en de huidige scoringscriteria en een 
mogelijk leereffect te onderzoeken. De FMS lijkt geen uitval door blessures te kunnen voorspellen tijdens de militaire opleiding.

Abstract
This study aims to investigate the interobserver reliability, test-retest reliability and predictive validity of the Functional 
Movement Screen (FMS) for the occurrence of physical training-related injuries among recruits in basic military training. 
Interobserver reliability and test-retest reliability were analysed using percentage of agreement, Cohen’s Kappa and intraclass 
correlation coefficients. To investigate the predictive value of the FMS, a univariate logistic regression analysis was applied. 
Results for reliability on the individual FMS tests were classified from poor to excellent. Intraclass correlation coefficients 
showed good to excellent reliability for total FMS score. The predictive validity study showed no significant relationship 
between FMS score and the occurrence of injuries. It is recommended to investigate whether the current scoring criteria are 
appropriate for the FMS, if there is a learning effect and to repeat the study with more subjects. The FMS does not seem to 
predict injuries during basic military training. 
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Is de Functional Movement Screen 
betrouwbaar en kan deze uitval  
door blessures voorspellen tijdens 
de militaire opleiding?
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beoordeeld op 1 of 2 individuele FMS testen. Gedurende de 

verdere studieperiode (19 weken) werden de blessures bij 

de rekruten geregistreerd. Een blessure werd hierbij gede-

finieerd als fysieke klachten, beoordeeld door een arts, die 

ervoor zorgden dat de rekruut de opleiding voortijdig 

moest onderbreken of verlaten. Er is voor deze definitie 

gekozen omdat de Koninklijke Landmacht de uitval van-

wege blessures wil voorkomen. Rekruten zijn gedwongen 

te stoppen met de opleiding, of deze te onderbreken terwijl 

zij herstellen in het revalidatiepeloton wanneer zij een bles-

sure oplopen, waardoor zij niet deel kunnen nemen aan 

fysieke activiteiten. De verschillen in leeftijd, lengte, ge-

wicht en vetpercentage tussen rekruten die de opleiding 

hadden afgerond, rekruten die vanwege blessures waren 

gestopt en rekruten die waren gestopt vanwege niet-fysie-

ke redenen, werden getoetst met een one-way ANOVA. Het 

verschil in de mediaan van de FMS totaalscore tussen deze 

groepen werd geanalyseerd getoetst met de Kruskal-Wallis 

test. Om de voorspellende waarde van de FMS voor het 

krijgen van een blessure te onderzoeken werd voor elke 

individuele FMS test en voor de totaalscore een univariate 

logistische regressieanalyse uitgevoerd. Voor elke tweezij-

dige individuele FMS test werd alleen de laagste score mee-

genomen, omdat deze werd gebruikt in de totaalscore. Om 

de resultaten te vergelijken met eerdere studies werd een 

odds ratio berekend voor uitval door blessures bij rekruten 

met een FMS score van !14 ten opzichte van rekruten met 

een FMS score van 15 of hoger. De rekruten die waren ge-

stopt vanwege niet-fysieke redenen werden niet meegeno-

men. Voor alle toetsen werd een p-waarde < 0,05 be-

schouwd als statistisch significant.

Resultaten
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsstudie
De percentages van overeenkomst liggen tussen 66 en 91%, 

de Cohen’s Kappa’s variëren tussen 0,00 en 0,81. Voor de 

linker en rechter rompstabiliteit was het in vier gevallen 

niet mogelijk volgens de beschreven methoden een inter-

pretatie toe te kennen vanwege de combinatie van een 

hoog percentage van overeenkomst (>78%) en een lage 

Cohen’s Kappa coëfficiënt (<0,36). De Bland-Altman plot 

laat zien dat de verschillen tussen de beoordelingen vallen 

in een range van -3 tot 2 (Figuur 1).

eenkomst, PvO 80 – 89% en K 0,60 – 0,74 goede overeen-

komst en PvO 90 – 100% en K "0,75 uitstekende overeen-

komst. Een Bland-Altmanplot werd gebruikt om de mate van 

overeenkomst tussen de beoordelaars te visualiseren.

Een intraclasse correlatiecoëfficiënt (ICC, single measures, 

two way random, agreement) werd berekend tussen het 

gemiddelde van de totaalscores van elk paar beoordelaars 

(met SPSS versie 16.0).9 De interpretatie was als volgt10: ICC 

<0,4 zwakke betrouwbaarheid, 0,4! ICC !0,75 matige tot 

goede betrouwbaarheid, en ICC >0.75 uitstekende betrouw-

baarheid. 

Test-hertestbetrouwbaarheidsstudie
Naast het afnemen van de FMS bij de acht deelnemers van 

de interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsstudie is bij nog ze-

ven personen 3 maal de FMS afgenomen (totaal 12 man-

nen, 3 vrouwen, gemiddelde leeftijd 36,6, SD 11,4).  Er 

zaten er gemiddeld zes dagen (SD 5) tussen opeenvolgende 

metingen (1-2 of 2-3). Een Bland-Altman plot werd gebruikt 

om de mate van  overeenkomst tussen de metingen weer 

te geven. Het percentage van overeenkomst, Cohen’s Kap-

pa en de ICC werden berekend en zoals hierboven beschre-

ven geïnterpreteerd. 

Predictieve validiteitsstudie
In april 2010 startte de 23 weken durende opleiding van 

School Luchtmobiel. Vanwege grote uitval in de eerste vier 

weken door andere redenen dan blessures werd bij 125 re-

kruten in de vijfde week de FMS afgenomen. Tabel 1 toont 

de karakteristieken van deze rekruten.

Tabel 1. Karakteristieken van de rekruten (n=125) bij aanvang 
van de opleiding

 Gemiddelde SD Minimum Maximum

Leeftijd (jaar) 20,5 2,7 17 30

Lengte (cm) 182 6 166 200

Gewicht (kg) 77,5 7,8 57,7 102,2

Vetpercentage 
(%)

15,1 3,4 8,6 24,8

De FMS werd afgenomen door tien beoordelaars, bestaan-

de uit studenten bewegingswetenschappen, fysiotherapeu-

ten en sportinstructeurs. De drie beoordelaars uit de inter-

beoordelaarsbetrouwbaarheidsstudie hadden de overige 

zeven geïnstrueerd, van instructie- en scoringsmateriaal 

voorzien en allen hadden gezamenlijk geoefend. Iedere be-

oordelaar heeft een deel van de rekruten geïnstrueerd en 

Tabel 2. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscores voor elke individuele FMS test per paar van de beoordelaars. 

Test* Beoordelaars Cohen’s Kappa Overeenkomst (%) Interpretatie

Kniebuiging A - B 0,63 83 Goed

C - A 0,79 91 Uitstekend

C - B 0,63 83 Goed

Hordepas rechts A - B 0,75 91 Uitstekend

C - A 0,65 87 Goed

C - B 0,68 87 Goed

Hordepas links A - B 0,50 87 Matig

C - A 0,70 91 Goed

C - B 0,59 87 Matig

Uitvalspas rechts A - B 0,81 91 Uitstekend

C - A 0,81 91 Uitstekend

C - B 0,63 83 Goed

Uitvalspas links A - B 0,39 70 Zwak

C - A 0,40 75 Matig

C - B 0,57 79 Matig

Schoudermobiliteit rechts A - B 0,42 79 Matig

C - A 0,25 70 Zwak

C - B 0,73 91 Goed

Schoudermobiliteit links A - B 0,57 83 Matig

C - A 0,57 83 Matig

C - B 0,81 91 Uitstekend

Hamstringflexibiliteit rechts A - B 0,76 87 Goed

C - A 0,51 79 Matig

C - B 0,44 75 Matig

Hamstringflexibiliteit links A - B 0,75 87 Goed

C - A 0,46 79 Matig

C - B 0,40 75 Matig

Opdrukken A - B 0,60 75 Matig

C - A 0,46 66 Zwak

C - B 0,59 75 Matig

Rompstabiliteit rechts A - B 0,00 83 Int

C - A 0,62 91 Goed

C - B 0,00 91 Int

Rompstabiliteit links A - B 0,35 87 Int

C - A 0,16 79 Int

 C - B 0,46 91 Matig

* Iedere test is bij 8 personen 3 keer afgenomen.
Int = Interpretatie niet toepasbaar

Wetenschappelijk onderzoek
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Tabel 4. Test-hertestbetrouwbaarheidsscores voor elke individuele FMS test tussen 2 metingen. 

Test* Metingen Cohen’s Kappa Overeenkomst (%) Interpretatie

Kniebuiging 1 - 2 0,75 86 Goed

1 - 3 0,75 86 Goed

2 - 3 0,75 86 Goed

Hordepas rechts 1 - 2 0,45 86 Matig

1 - 3 0,45 86 Matig

2 - 3 1,00 100 Uitstekend

Hordepas links 1 - 2 0,00 80 Int

1 - 3 0,00 93 Int

2 - 3 0,45 86 Matig

Uitvalspas rechts 1 - 2 0,65 86 Goed

1 - 3 0,65 86 Goed

2 - 3 1,00 100 Uitstekend

Uitvalspas links 1 - 2 0,34 73 Zwak

1 - 3 0,46 80 Matig

2 - 3 0,44 80 Matig

Schoudermobiliteit rechts 1 - 2 0,07 66 Zwak

1 - 3 0,58 86 Matig

2 - 3 0,44 80 Matig

Schoudermobiliteit links 1 - 2 0,60 86 Goed

1 - 3 0,60 86 Goed

2 - 3 0,58 86 Matig

Hamstringflexibiliteit rechts
1 - 2 0,28 66 Zwak

1 - 3 0,47 73 Matig

2 - 3 0,60 80 Goed

Hamstringflexibiliteit links 1 - 2 0,39 66 Zwak

1 - 3 0,17 53 Zwak

2 - 3 0,71 86 Goed

Opdrukken 1 - 2 0,57 73 Matig

1 - 3 0,66 80 Goed

2 - 3 0,53 73 Matig

Rompstabiliteit rechts 1 - 2 0,48 73 Matig

1 - 3 0,59 80 Matig

2 - 3 0,76 86 Goed

Rompstabiliteit links 1 - 2 0,34 66 Zwak

1 - 3 0,21 60 Zwak

 2 - 3 0,63 80 Goed

* Iedere test is afgenomen bij 15 deelnemers        Int = Interpretatie niet toepasbaar.

Tabel 3. ICC en 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de totaalscore van de FMS per paar  
van beoordelaars. 

Beoordelaars ICC 95% BI Interpretatie

A - B 0,79 0,59 – 0,90 Uitstekend

C - A 0,72 0,46 – 0,87 Goed

C - B 0,76 0,52 – 0,88 Uitstekend
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Figuur 1. Verschil in FMS totaalscore 
gemeten door 3 beoordelaars in een 

Bland-altmanplot. Legenda:, x = verschil 
tussen beoordelaars A en B, • = verschil 

tussen beoordelaars A en C en o = verschil 
tussen beoordelaars B en C.

Figuur 2. Verschil in FMS totaalscore 
tussen herhaalde metingen in een 

Bland-altman plot.
Legenda: o = verschil tussen meting 1 en 

2, x = verschil tussen meting 2 en 3, • = 
verschil tussen meting 1 en 3.

Test-hertestbetrouwbaarheidsstudie
Voor de test-hertestbetrouwbaarheidsstudie liggen de per-

centages van overeenkomst tussen 53% en 100%,  de Co-

hen’s Kappa’s variëren van 0,00 tot 1,00. Voor de linker 

hordepas was het in twee gevallen niet mogelijk een inter-

pretatie toe te kennen. De Bland-Aman plot toont geen sy-

stematische verschillen in een range van -3 tot 2 tussen de 

metingen (Figuur 2).

Predictieve validiteitsstudie
In de vijfde week van de opleiding werd bij 125 rekruten de FMS 

afgenomen. Hiervan hebben 68 (54,4%) rekruten de opleiding 

afgerond, 22 (17,6%) rekruten hebben de opleiding verlaten 

wegens blessures en 35 (28%) rekruten stopten vanwege ver-

schillende niet-fysieke redenen zoals heimwee of een veran-

derde thuissituatie. Er zijn geen significante verschillen gevon-

den tussen deze groepen voor de variabelen leeftijd, lengte, 

gewicht, vetpercentage en de FMS mediaan (tabel 6).
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meerdere blessures zijn gerapporteerd, wat in de huidige 

studie niet mogelijk was. Dit kan een verklaring zijn voor 

de verschillende resultaten.

In tegenstelling tot de studies van Chorba et al.7 en Kiesel 

et al.6 hebben in de huidige studie beoordelaars met rela-

tief weinig ervaring deelgenomen. Omdat de beoordelaars 

een achtergrond hebben in het onderzoeken van mense-

lijke bewegingen, samen hebben geoefend, dezelfde sco-

ringscriteria en hetzelfde scoringsformulier hebben ge-

bruikt werd een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

verwacht. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsstudie 

heeft inderdaad hoge betrouwbaarheidsscores laten zien; 

echter werd er ook gevonden dat er weinig variatie in de 

beoordelingen was. Het is een beperking 

van deze studie dat er geen onderzoek is 

gedaan naar het verschil tussen het geven 

van instructies tussen beoordelaars en tus-

sen de beoordelingen van ervaren en oner-

varen beoordelaars. Het is mogelijk dat de 

beoordelaars verschillende delen van de 

instructies hebben benadrukt, wat kan heb-

ben geleid tot verschillende uitvoeringen 

en daardoor niet valide en niet met elkaar 

vergelijkbare scores. Wanneer de beoorde-

laars niet consequent alle scoringscriteria 

toepassen, kan een beoordeling van een uitvoering die op 

de grens ligt tussen twee scores foutief zijn. De FMS hand-

leiding geeft geen verklaring voor de gebruikte instructies 

en criteria, daardoor scoren de beoordelaars alleen op basis 

van de gemaakte bewegingen en niet het doel van de be-

weging. 

Het is onduidelijk of er bij de deelnemers in de studies van 

Chorba et al.7 en Kiesel et al.6 al eerder de FMS is afgenomen. 

In de huidige studie werd er bij de rekruten voor het eerst de 

tussen meting 2 en 3 (zowel links als rechts) groter te zijn 

dan tussen de andere metingen. Deze resultaten zouden 

kunnen wijzen op een leereffect, hoewel de FMS handlei-

ding hier geen aanwijzing voor geeft. De korte tijd, van 

gemiddeld 13 dagen (SD 7) tussen metingen 1-3 geeft geen 

aanleiding om te denken dat een mogelijke toename in 

fysieke capaciteit en vaardigheid door training van invloed 

is op de test-hertestbetrouwbaarheid. Er wordt geadviseerd 

nader te onderzoeken of er een leereffect is bij het uitvoe-

ren van deze FMS tests en of de verschillen alleen voorko-

men tijdens de eerste beoordeling of ook bij volgende be-

oordelingen dit effect laten zien. 

Predictieve validiteitsstudie
De huidige studie kon niet dezelfde resultaten demonstre-

ren als Chorba et al.7 en Kiesel et al.6 Chorba et al. vonden, 

onder 38 sportende studentes, een odds ratio van 3,85 voor 

het krijgen van een blessure bij studentes met een totaal-

score !14 ten opzichte van studentes met een score van 15 

of hoger. In de studie van Chorba et al. zijn de blessures die 

optraden tijdens wedstrijden of training en klachten waar-

voor de sporter advies had gezocht bij een arts, trainer of 

medespeelster als blessure gedefinieerd. In de huidige stu-

die werd een blessure gedefinieerd als fysieke klachten die 

tot uitval hebben geleid. Door het verschil in blessuredefi-

nitie zal het relatieve aantal gerapporteerde blessures bij 

de huidige studie kleiner zijn, zoals aangetoond door Bahr11 

en zou dit een verklaring kunnen zijn voor de verschillende 

resultaten. Echter, de studie van Kiesel et al.6 onder 46 pro-

fessionele American footballspelers laat zien dat een totaal-

score van !14 ook ernstige blessures kan voorspellen; zij 

vonden een odds ratio van 11,67. In deze studie van Kiesel 

et al.6 werden alleen blessures in rekening gebracht waarbij 

er sprake was van meer dan drie weken geen deelname aan 

training en competitie. Het is mogelijk dat er per speler 

liteit bijvoorbeeld, zijn de beoordelaars het er in 79 tot 91% 

van de gevallen over eens dat de score een 2 moet zijn, terwijl 

Cohen’s Kappa’s liggen tussen 0,00 en 0,35. De deelnemers 

scoren grotendeels hetzelfde op de tests, zoals te zien is in 

figuur 1 en 2. Dit kan verklaard worden door een homogene 

samenstelling van de groep, of door onvoldoende onderschei-

dend vermogen van de tests. Tussen de scores 1 (deelnemer 

kan test niet uitvoeren) en 3 (uitvoering conform de handlei-

ding) ligt een gebied waarin de mate van compensatie ver-

schillend kan zijn, maar waarbij de deelnemers toch allen een 

gelijke score behalen, namelijk 2. De schaal van 0 tot 3 maakt 

het makkelijk om de uitvoeringen te beoordelen, maar daar-

door scoren waarschijnlijk veel deelnemers hetzelfde.

Een beperking van deze studie is dat er slechts acht deelnemers 

waren, die allen driemaal zijn beoordeeld. Hierdoor is er weinig 

variatie in de beoordelingen. Geadviseerd wordt om met een 

groter aantal deelnemers de studie te herhalen om te onder-

zoeken of de huidige scoringscriteria passend zijn voor de FMS. 

Test-hertestbetrouwbaarheidsstudie
De ICC scores laten een goede betrouwbaarheid zien tussen 

de metingen. Tussen de metingen van de hordepas, ham-

stringflexibikiteit en rompstabiliteit blijkt de overeenkomst 

Discussie
Het doel van deze studie was het onderzoeken van de inter-

beoordelaarsbetrouwbaarheid, test-hertest betrouwbaarheid 

en predictieve validiteit van de FMS bij rekruten van School 

Luchtmobiel van de Koninklijke Landmacht. De percentages 

van overeenkomst van de betrouwbaarheidsstudies zijn 

hoog, echter de Cohen’s Kappa’s tonen wisselende resulta-

ten. ICC’s voor de FMS totaalscore voor beide studies laten 

goede tot uitstekende betrouwbaarheid zien. De predictieve 

validiteitsstudie laat geen significante relatie zien tussen de 

totaalscore of een individuele FMS test uitval door blessures.

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsstudie
De resultaten in deze studie zijn vergelijkbaar met die van 

Minick et al.3, hoewel de beoordelaars van de huidige studie 

minder geoefend waren in het afnemen van de FMS. Op vier 

tests was het niet mogelijk volgens de beschreven methoden 

een interpretatie toe te kennen. Cichetti8 heeft beschreven dat 

de Cohen’s Kappa als onstabiel beschouwd kan worden wan-

neer veel beoordelingen in één categorie vallen. De scores op 

de verschillende categorieën zijn ongelijk verdeeld over de 

categorieën, waardoor een lage Cohen’s Kappa (<0,40) samen 

kan gaan met een grote overeenkomst (>80%). Bij rompstabi-
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Tabel 5. ICC en 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) voor test-hertest betrouwbaarheid van de FMS totaalscore van 2 metingen.
 

Metingen ICC 95% BI Interpretatie

1 - 2 0,73 0,39 – 0,90 Goed

1 - 3 0,68 0,27 – 0,88 Goed

2 - 3 0,75 0,42 – 0,90 Goed

Tabel 6. Karakteristieken van de rekruten bij aanvang van de opleiding. 

 Groep 1 Groep 2 Groep 3 p

Aantal rekruten 68 22 35

Mediaan FMS totaalscore 15 15 15 0,46

Bereik FMS score 9 - 19 12 - 18 10 - 18

 Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD p

Leeftijd (jaar) 20,7 2,9 21,0 2,5 19,8 2,3 0,18

Lengte (cm) 182 6 181 6 182 6 0,96

Gewicht (kg) 77,7 7,4 75,7 6,9 78,2 8,8 0,49

Vetpercentage (%) 15,1 3,6 15,5 3,2 14,9 3,4 0,84

Groep 1: Rekruten die de opleiding hebben afgerond
Groep 2: Rekruten die de opleiding hebben verlaten vanwege blessures
Groep 3: Rekruten die vanwege niet-fysieke redenen zijn gestopt 
Univariate logistische regressie analyse gaf odds ratios tussen 0,68 en 1,92 voor de individuele FMS tests of voor de totaalscore op uitval vanwege een 
blessure, geen van allen was significant (tabel 7). De odds ratio voor uitval door blessures bij rekruten met een FMS score van !14 ten opzichte van rekruten 
met een FMS score van 15 of hoger bij een afkapwaarde van 14 is 0,830 (95% BI 0,266-2,597). 

Tabel 7. Odds ratios, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) en p-waarde voor elke FMS test en totaalscore op uitval vanwege een blessure.

Voorspellende variabele Odds Ratio 95% BI ondergrens 95% BI bovengrens p

Totaalscore 0,95 0,58   1,55 0,84

Kniebuiging 0,85 0,38   1,91 0,69

Hordepas 1,09 0,39   3,07 0,87

Uitvalspas 1,92 0,77   4,79 0,16

Schoudermobiliteit 1,46 0,54   3,90 0,46

Hamstringflexibiliteit 0,69 0,32   1,49 0,34

Opdrukken 0,68 0,24   1,94 0,47

Rompstabiliteit 1,00 0,04 24,85 1,00

In de huidige 
studie kon geen 
relatie worden 
aangetoond 
tussen FMS 
scores en uitval 
door blessures

42 Sport & Geneeskunde  |  mei 2013  |  nummer 2 43nummer 2  |  mei 2013  |  Sport & Geneeskunde



FMS afgenomen om de predictieve validiteit te onder-

zoeken. Het mogelijke leereffect op de hordepas, ham-

stringflexibiliteit en rompstabiliteitstests dat wordt 

gesuggereerd door de test-hertestbetrouwbaarheids-

studie zou een andere reden kunnen zijn dat de rekru-

ten niet allen hun werkelijke (optimale) score hebben 

behaald, wat geleid kan hebben tot niet valide scores. 

Uit de interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsstudie is 

gebleken dat deelnemers vaak hetzelfde scoren 

door het gebruik van de vierpuntsschaal (0 tot 3). 

Ook de totaalscores zullen hierdoor dicht bij elkaar 

in de buurt liggen, in deze studie van 9 tot 19, en 

misschien niet onderscheidend genoeg zijn om een 

valide voorspelling te doen over uitval door bles-

sures. Daarom wordt geadviseerd om te onderzoe-

ken of het opdelen van score 2 in een hoge en een 

lage score, afhankelijk van de mate van compensa-

tie in de uitvoering, een beter resultaat geeft. Een 

andere verklaring voor de verschillende resultaten 

zou kunnen zijn dat de bewegingspatronen uit de 

FMS niet vergelijkbaar zijn met de bewegingspatro-

nen die worden gemaakt bij activiteiten in de mili-

taire opleiding, zoals hardlopen met bepakking. De 

FMS stelt dat een kwalitatief onvoldoende bewe-

gingspatroon leidt tot een grotere kans op blessu-

res. Waarom bepaalde bewegingspatronen tot bles-

sures zouden leiden is echter onduidelijk. Uit de 

FMS blijkt niet waarom de gevraagde bewegingen 

de meest optimale bewegingspatronen zijn en waar-

om niet-optimale bewegingspatronen tot blessures 

zouden leiden. De compensaties die worden ge-

maakt om de gevraagde oefeningen uit te kunnen 

voeren zijn misschien niet altijd nadelig, maar mo-

gelijk een effectieve strategie om toch de beweging 

te kunnen maken. De bewegingen die worden ge-

maakt bij het uitvoeren van de FMS testen zijn waar-

schijnlijk onvoldoende specifiek om een uitspraak te 

kunnen doen over de bewegingen tijdens opleiding. 

Hierdoor lijkt de FMS niet inzetbaar als screenings-

instrument binnen de militaire opleiding. 

Conclusie
Ondanks de beperkingen van het huidige onderzoek 

is het evident dat er onvoldoende bewijs is voor de 

betrouwbaarheid van de FMS omdat het onduidelijk 

is of de scores voldoende onderscheidend zijn, in hoe-

verre een beoordelaar ervaring moet hebben met het 

beoordelen van de FMS en vanwege een mogelijk 

leereffect. Daarom wordt aanbevolen de interbeoor-

delaarsbetrouwbaarheidsstudie en test-hertestbe-

trouwbaarheidsstudie met een grotere groep te her-

halen, score 2 op te delen in een lage en hoge score, 

en te onderzoeken of het leereffect bij opeenvolgende 

metingen blijft. Daarnaast wordt aangeraden te on-

derzoeken wat het verschil is tussen ervaren en oner-

varen beoordelaars. In de huidige studie kon geen 

relatie worden aangetoond tussen FMS scores en 

uitval door blessures. Zonder betrouwbare scores is 

het niet mogelijk een valide voorspelling te doen, 

daarom is de FMS als screening in de Algemene Mili-

taire Opleiding Luchtmobiel niet toepasbaar.
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Tijdens dit jaarlijks te houden congres, georganiseerd onder au-

spiciën van de European Society of Cardiology (ESC), werden de 

volgende onderwerpen belicht: basic science, inspanningsfysiolo-

gie, epidemiologie, hartrevalidatie, preventie en sportcardiologie.

De ESC Section Sports Cardiology organiseerde 2 dagen vol met 

interessante lezingen. Een korte samenvatting van 5 van de be-

langrijkste lezingen volgt hieronder. 

Pelliccia uit Rome sprak over fysiologische linker kamer remodel-
ling bij sporters. 

Hij stipte aan dat er een ras- en sexespecifieke fysiologische mor-

fologische adaptatie is bij sporters. Deze adaptatie heet “cardiac 

remodelling”. Zo is er bij het donkere ras concentrische remodel-

ling, en bij het Aziatische ras eccentrische remodelling. Voor dif-

ferentiatie tussen fysiologische adaptatie en pathologie laten zij 

de sporter gedurende drie maanden aftrainen waarna het echo-

cardiogram (en eventueel MRI) wordt herhaald.

Heidbuchel uit Leuven sprak over rechter kamer remodelling bij 
sporters.
Uit onderzoek bij triatleten, wielrenners en langeafstandlopers 

werd naast een toename van rechter kamer dimensies fibrosering 

van de wand gezien. Dit beeld doet ARVC vermoeden. Echter het 

gen ontbrak bij deze sporters en er was geen pulmonale hyper-

tensie. In hoeverre dit beeld reversibel is werd niet genoemd.

Olivotto uit Florence sprak over beeldvorming bij sporters ter 
uitsluiting van hypertrofische cardiomyopathie. 
Echocardiografie blijft nog steeds een gouden standaard om 

wanddikten te meten. Er is  een goede differentiatie mogelijk in 

het interventriculaire septum tussen kamerwand van rechts of 

links, en tussen wand- en klepstructuren die abusievelijk kunnen 

worden meegenomen in wanddikte metingen, waardoor de ka-

merwand te dik lijkt. Met MRI kan dit onderscheid niet worden 

gemaakt. MRI is een gouden standaard voor het bepalen van lin-

kerkamermassa en metingen van de volumina van de verschillen 

cardiale caviteiten.

Sharma uit London sprak over non-compaction cardiomyopathie 
(NC-CMP).
NC-CMP wordt ook wel “unclassified cardiomyopathie” genoemd. 

Bij NC-CMP is er een hypertrabecularisatie met crypten die in ver-

binding staan met de hartholte. 

Tijdens de aanleg van het hart in utero is er hypertrabecularisatie 

in de hartholte zonder duidelijk lumen. Gedurende de foetale ont-

wikkeling wordt deze hypertrabecularisatie meer compact en 

vormt de hartwand zich, waardoor de hartholte zich vormt. Bij 

NC-CMP wordt deze fase overgeslagen. Het klinische beeld wordt 

bepaald door systolische dysfunctie, thrombo-emboliën vanuit de 

crypten, en een overlap met andere cardiomyopathieen. NC-CMP 

wordt geassocieerd met andere congenitale defecten. Op het ECG 

wordt T-top inversie inferolateraal gezien. Bij echocardiografie 

wordt de diagnose gesteld, waarbij een compacte en niet com-

pacte laag kunnen worden onderscheiden in een verhouding van 

1:3. De ejectiefractie is <45-50%. Bij twijfel over de diagnose is 

aftrainen en herhalen van alle onderzoeken geboden.

De prevalentie is wisselend in de literatuur, maar hoogstwaar-

schijnlijk <1%. Het is de vraag wat de betekenis van dit ziektebeeld 

is, en of sporters met NC-CMP moeten worden uitgesloten van 

sportparticipatie. Voorlopig wordt nog wel dit geadviseerd.

Nabeel Sheikh uit de groep van Sharma uit London sprak over 

rasspecifieke ECG veranderingen bij sporters. 
Daartoe bekeken zij over een periode van zes jaar 3210 (top)spor-

ters waarbij aanvullend echocardiografie werd verricht. Om de 

ECG´s te beoordelen gebruikten zij de ECG criteria volgens de ESC 

(European Society of Cardiology) gepubliceerd in 2010. Deze ECG 

criteria werden vervolgens verfijnd door de volgende gegevens 

als traininggerelateerd te beschouwen: geïsoleerde T inversie in 

V1-2, geïsoleerde voltage criteria voor rechter of linker kamer hy-

pertrofie, geïsoleerde criteria voor rechter of linker atrium vergro-

ting, en geïsoleerde linker of rechter as deviatie. Met de verfijning 

van de ESC ECG criteria werden minder vals positieve uitkomsten 

gezien. Bij blanke sporters bleek het ECG bij nog maar 5.3% afwij-

kend, bij het donkere ras bij 11.5% en bij hypertrofische cardiomy-

opathie (HCM) bij 95.2%. Zij merkten op dat met deze verfijnde 

ECG criteria 1 HCM werd gemist.

Van 8-10 mei 2014 wordt dit congres in Amsterdam georgani-

seerd, en verwachten wij meer Nederlandse sportartsen, sportfy-

siotherapeuten en sportmedisch geïnteresseerden te mogen be-

groeten.
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