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Vragen



Tenniselleboog in de registratierichtlijnen



Bachelorthesis



Huidige richtlijnen

• Leeftijd 
• Kracht
• Herhaalde bewegingen
• Hand-arm trillingen
• Houding
• Werk-rust verhouding
• Psychologische taakeisen/belasting 



Zoekstrategie
PubMed

Lateral 

epicondylit

is 

(("elbow tendinopathy"[Title/Abstract] OR ("tennis elbow"[MeSH Terms] OR "elbow 

tendinopathy"[MeSH Terms] OR "lateral epicondylitis"[Title/Abstract] OR "elbow 

injur*"[Title/Abstract] OR "tennis elbow"[Title/Abstract]) OR ("elbow"[MeSH Terms] OR 

"elbow joint"[MeSH Terms]))

Work-

related 

physical 

risk factors

("occupational disease*"[MeSH Terms] OR "occupational disease*"[Title/Abstract] OR 

"risk factor*"[MeSH Terms] OR "risk factor*"[Title/Abstract] OR "work-

related"[Title/Abstract] OR ("causality"[MeSH Terms] OR “etiology"[Title/Abstract])) 

OR "physical load"[Title/Abstract] OR "occupational exposure*"[Title/Abstract] OR 

"occupational exposure*"[MeSH Terms])



Inclusie criteria

• LE door arts gediagnosticeerd
• Duidelijke risicofactoren
• Cohort studies
• Risico schatting in OR, HR, IRR, RR



GRADE
• Beoordeling van het bewijs
• Indirectheid (-)
• Onnauwkeurigheid (-)
• Effect maat (+)
• Dosis-effect (+)
• Uitkomsten: very low, low, moderate and high



Resultaten

• 318 gevallen van epicondylitis lateralis, 
5036 werknemers uit 5 studies;



Rotatie van de onderarm



Herhaling van bewegingen



Overzicht van de resultaten
Risicofactor Effect side OR 95% CI GRADE

Flexion and extension wrist 1.61 0.47 – 5.52 Very low

Forearm rotation 1.85 1.10 – 3.10 Moderate

(Pinch)gripping 0.96 0.36 – 2.55 Very low

Repetitive movements 0.71 0.42 – 1.20 High

Strain Index 1.75 1.11 – 2.78 High



Strain index

• Duur van de inspanning;
• Aantal inspanningen;
• Duur van een taak per dag
• Intensiteit van de inspanning
• Hand/onderarm houding
• Snelheid van inspanning

Garg A, Moore JS, Kapellusch JM. The Revised Strain Index: an improved upper extremity 
exposure assessment model. Ergonomics. 2017



Wat richtlijnen nu en hoe gaan wij die 
aanpassen?

Huidige richtlijn:

• Kracht
• Herhaalde bewegingen
• Hand-arm trillingen
• Houding

Update:

• Rotatie van de onderarm
• Strain index




	Werk-gerelateerde fysieke risicofactoren voor het ontwikkelen van een tenniselleboog
	Vragen
	Tenniselleboog in de registratierichtlijnen
	Bachelorthesis 
	Huidige richtlijnen
	Zoekstrategie
	Inclusie criteria
	GRADE
	Resultaten
	Rotatie van de onderarm
	Herhaling van bewegingen
	Overzicht van de resultaten
	Strain index
	Wat richtlijnen nu en hoe gaan wij die aanpassen?
	Dianummer 15

