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f de kandidaat in staat is: 
egevens te verzamelen die nodig zijn voor de diagnostiek 
en patiënt met traumatische knieklachten; 
correcte evaluatie te geven van de verzamelde gegevens; 
correct beleid af te spreken met de patiënt. 
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Informatie over het gebruik van de scoringslijst 
 
Doel 
 
Deze scoringslijst toetst de bekwaamheid ten aanzien van het verzamelen van gegevens voor de diagnostiek 
bij een patiënt met traumatische knieklachten, het evalueren hiervan en het afspreken van een beleid. De 
scoringslijst geeft richting aan de observatie en de feedback, en kan gebruikt worden als een educatief 
toetsingsinstrument in de praktijk. 
 
De arts-in-opleiding tot huisarts voert een volledig consult met de patiënt(e) gericht op de knieklachten en 
handelt zoveel mogelijk zoals hij/ zij dat gewend is te doen. 
 

Informatie voor de observator 
 
Deze scoringslijst bevat voornamelijk onderdelen die specifiek op traumatische knieklachten van 
toepassing (kunnen) zijn. Niet alle onderdelen zijn bij alle knieklachten van toepassing. In de toelichting 
op de scoringslijst wordt nadere informatie gegeven.  
Tevens wordt gevraagd een algemene indruk weer te geven in de vorm van een cijfer (0-10), waarna de 
feedback in eigen woorden kan worden uitgeschreven bij opmerkingen. 
 
Als aanvulling op de scoringslijst is ook een meer globale beoordelingslijst opgenomen, de zogenaamde 
korte klinische beoordeling (KKB). De KKB richt zich op de kerncompetenties van de huisarts in patiënten 
contacten, en heeft een globaal karakter. De beoordeling kan daardoor in verschillende situaties worden 
gebruikt. De combinatie van meerdere KKB’s geeft inzicht in het handelen van de huisarts. De scorelijst is 
er meer op gericht dat iets gedaan wordt, de KKB geeft de mogelijkheid aan te geven hoe het gebeurt. 
Voor de scoring wordt gebruik gemaakt van een schaal 1-9, zoals ook bij de oorspronkelijke beschrijving 
gehanteerd wordt. 
 
Neem de tijd om de kandidaat feedback te geven. Dit waarderen de kandidaten zeer. Wees daarbij tactvol en 
positief in de benadering. Kandidaten stellen zich immers kwetsbaar op door zich te laten observeren. De 
observatie heeft in de eerste plaats een educatief doel en is geen examen. 
 
De huisarts in opleiding kan de ingevulde scoreformulieren opnemen in zijn/haar portfolio en gebruiken bij 
planning en evaluatie van zijn/ haar vaardighedenonderwijs(-doelen). 
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Toelichting praktijkscoringslijst 
 
Anamnese 
 
Indien bij de anamnese te scoren gegevens spontaan, d.w.z. niet op een vraag van de dokter, door de patiënt 
gemeld worden, dient dit als “goed” gescoord te worden. 
 
item 1  Het gaat erom dat duidelijk wordt onder welke omstandigheden het trauma heeft plaatsgevonden 

t.w. direct geweld van buitenaf of een trauma waarbij het been weggleed en op welk tijdstip. 
Indien de kandidaat expliciet navraagt of er sprake is geweest van een torsietrauma, is dit niet 
fout. Volgens de NHG-Standaard is dit niet vereist en ook niet het zeer nauwkeurig uitvragen 
van het ongevalmechanisme. (Uit onderzoek blijkt de patiënt vaak niet goed in staat is het 
ongevalmechanisme nauwkeurig te beschrijven en blijkt er een slechte correlatie tussen de 
beschrijving en het letsel). Het vragen naar een knap om de kans op een voorste kruisbandletsel 
in te schatten, is voor de huisartspraktijk weinig relevant vanwege de lage incidentie.  

 
item 2  Van belang is om te weten of de pijn in rust of bij bewegen optreedt. 
 
item 3  Zwelling die snel (binnen enkele uren) ontstaat is vaak een haemarthros, terwijl zwelling ten 

gevolge van synoviaprikkeling en/of weke delen geleidelijker onstaat. Dit onderscheid moet 
duidelijk worden.   

 
item 4  Duidelijk moet worden hoe de belastbaarheid na het trauma was. Kon de patiënt(e) staan en/of 

lopen? Hoe is de belastbaarheid nu? Zijn er slotklachten? Heeft de patiënt(e) het gevoel door de 
knie te zakken? Beide laatste wijzen in de richting van een ‘dérangement interne’ bijv. 
meniscusletsel of corpus liberum. Vragen of de knieschijf van de plaats is geweest, is nuttig 
aangezien een patellaluxatie gepaard kan gaan met een (osteochondraal-)fractuur.  

 
item 5   Gegevens hierover kunnen zowel van belang zijn voor het interpreteren van de klacht als bij het 

vaststellen van het beleid bijv. koelen, rust, pijnstilling. 
 
item 6  Dit item wordt goed gerekend indien wordt gevraagd naar eerdere knieproblemen. 
 
Lichamelijk onderzoek 
 
item 7  De inspectie dient indien mogelijk staand te geschieden. De belastbaarheid van het been wordt 

getest door de patiënt(e) op het aangedane been te laten staan. De kandidaat kan tevens aan de 
patiënt(e) vragen om te hurken. Dit is een uitstekende test om een globale indruk te krijgen van 
de functionele staat van de knie. Deze test is echter niet gebruikelijk. Het hurken wordt dus 
gezien als een optie, maar is niet in de scoringslijst opgenomen. Bedenk dat de observatie van 
het (spontane) looppatroon als de patiënt binnenkomt iets kan zeggen over de belastbaarheid en 
vergeleken kan worden met  de observaties tijdens het onderzoek.  

 
item 8  Hydrops kan op twee manieren worden onderzocht. (zie bijlage I Uit: Het onderzoek van de 

onderste extremiteiten. MTA Boumans, A van Ooy. Utrecht, Bunge: 1995) 
    De standaard geeft de voorkeur aan de ballottementtest i.v.m. de geringe consequenties van een 

spoortje hydrops. 
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Variant 1 "danse patellaire": 
    Patiënt in rugligging met gestrekte heupen en knieën. De m. quadriceps femoris dient 

ontspannen te zijn (dit moet de kandidaat controleren door de spier te palperen). De onderzoeker 
strijkt vervolgens met een hele hand de recessus suprapatellaris leeg naar distaal. Met de vingers 
van de andere hand drukt de onderzoeker stevig op de patella en observeert of er sprake is van 
"ballottement". Is de test positief dan is er sprake van een forse hydrops (of haemartros).  

 
    Variant 2  (vooral geschikt bij verdenking op geringe hydrops, om deze reden volgens de 

standaard minder van belang wegens geringe consequenties voor het beleid): 
    Uitgangshouding zie variant 1. Plaats de handpalm en de vingers van een hand ter hoogte van de 

mediale gewrichtsspleet. Strijk met de hand craniaalwaarts richting recessus suprapatellaris en 
laat die hand niet los. Strijk vervolgens met de handpalm en vingers van de andere hand ter 
hoogte van de laterale femurcondyl de recessus patellaris distaalwaarts leeg. Bij een geringe 
hydrops schiet eerst de naar proximaal leeggestreken synoviale omslagplooi nu vol met vocht ter 
hoogte van de mediale femurcondyl (symptoom van Katz, zie bijlage I; varianten en andere 
namen: strijktest/ bulging sign)  

 
    Palpatie van de collateraalbanden vindt plaats ter lokalisatie van pijn. 
    Palpatie van de menisci ter plaatse van de gewrichtsspleten: lokale drukpijn is verdacht voor een 

meniscus- of collaterale bandlaesie.  
 
item 9, 10 Van belang is dat er eerst actief en dan passief bewegingsonderzoek gedaan wordt. Gelet wordt 

op aanwezigheid van een beperking. Bij slotstand kan de gebogen knie actief noch passief 
worden gestrekt. 

 
item 11  Bij een licht gebogen knie wordt het onderbeen omvat en druk naar mediaal (varus) en  lateraal 

(valgus) gegeven, terwijl het bovenbeen wordt gefixeerd, terwijl gevraagd wordt naar pijn. Deze 
test geeft een globale  indruk van de collaterale banden. In de NHG-Standaard worden 
stabiliteits- en meniscustesten niet geadviseerd vanwege de moeilijke uitvoerbaarheid, de lage  
interonderzoekers betrouwbaarheid en een matige validiteit. Bovendien hebben ze een geringe 
toegevoegde waarde voor de diagnose. Als de kandidaat deze testen toch uitvoert, worden ze 
niet fout gerekend.  

 
item 12  In de NHG-Standaard wordt het alsvolgt geformuleerd: “De huisarts laat de patiënt de benen 

geheel ontbloten en let op verschillen met de niet-aangedane knie.” 
 
Evaluatie 
 
item 13  Verdenking fractuur. 
    Ottawa knee rules (leeftijd > 17 jaar): foto aanvragen bij: 

- drukpijn fibula kop 
- drukpijn patella 
- onvermogen actieve flexie tot 90 graden 
- onvermogen 4 stappen te lopen direct na ongeval en ttv onderzoek 
- leeftijd > 55 jaar 

    Er is in de huisartspraktijk geen onderzoek gedaan met de Ottawa knee rules. Sensitiviteit 100%, 
specificiteit 49%. Advies standaard: met name bij kinderen en ouderen niet te terug houdend zijn 
om een foto ter uitsluiting van een fractuur aan te vragen.  

    Bij nog niet uitgegroeide kinderen kan een binnen enkele uren ontstane intra-articulaire zwelling 
wijzen op een fractuur. 
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item 14  De NHG-Standaard beveelt aan om als volgt te handelen m.b.t. evaluatie: 
    De huisarts probeert onderscheid te maken tussen: 
    a. contusie, distorsie of partiële ruptuur van de mediale of laterale  collaterale band. 
    Bijpassende bevindingen: geen of geringe hydrops, geen of geringe vermindering van de 

passieve beweeglijkheid, het been kan volledig worden belast, pijn bij palpatie van de mediale of 
laterale collaterale band en bij valgiseren c.q. variseren. 

    b.verdenking op een intra-articulaire aandoening. 
    Bijpassende bevindingen: slotstand of hydrops; de snelheid van ontstaan van een zwelling is een 

aanwijzing voor de ernst en de prognose; bij een binnen enkele uren ontstane zwelling is een 
kruisbandletsel, een meniscusletsel of een combinatie van beide waarschijnlijk. De precieze aard 
van het letsel is echter door de huisarts niet met zekerheid vast te stellen.  

    c. patellaluxatie. 
    Bevindingen: de patella is naar lateraal  verplaatst of anamnestisch,  naar lateraal verplaatst 

geweest. 
 
Beleid 
 
item 15  Beleid afhankelijk van de diagnose: 

 
    Bij a en c:  

- informatie over bevindingen en diagnose; 
- knie op geleide van pijn zo normaal mogelijk  belasten; 
- ijsapplicatie of zwachtel niet noodzakelijk (geen evidence); 
- zo nodig pijnstilling (paracetamol evt. NSAID);  
- controle alleen bij aanhoudende of recidiverende klachten. 

 
    Bij b: 

- informatie over bevindingen en aard van letsel; 
- bij slotstand: zelfde dag naar orthopedisch chirurg; 
- eerst rust (zo nodig eerste dagen elleboogskrukken); 
- voorkomen atrofie quadriceps: quadricepsoefeningen; 
- op geleide van pijn knie buigen, strekken en belasten en bij afname zwelling en pijn belasting 

     opvoeren (fietsen, wandelen); 
- zo nodig pijnstilling (eerste keus paracetamol; tweede keus NSAID); 
- controle: paar maal met intervallen van 1-2 weken (bij aanhoudende klachten alsnog 

verwijzen). 
NB. De Standaard adviseert geen kniepunctie ter nadere diagnostiek of ter verlichting van de 
pijn i.v.m. kortdurend effect. 
NB. Bij patiënten die hoge eisen aan hun knie stellen fysiotherapie overwegen (oefentherapie, 
spierversterking en zo nodig conditietraining) 

   
    Bij verdenking fractuur: 

- informatie over de bevindingen en de verdenking; 
- directe verwijzing orthopedisch chirurg of voor röntgenfoto. 
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Praktijkscoringslijst 
 Toetsdatum : 

 Patiënt   : 

 Observator : 

 Kandidaat  : 
 niet fout goed 
 gedaan gedaan gedaan 
Anamnese 
 
1. Aard en omstandigheden trauma  
 - aard trauma  0 0  0 
 - omstandigheden  0 0  0 
 - tijdstip 0 0  0 
 
2. Pijn 
 - lokalisatie pijn 0 0  0 
 - beloop pijn 0 0  0 
 - pijn beïnvloedende omstandigheden 0 0  0 
 
3. Zwelling 
 - snelheid ontstaan zwelling 0 0  0 
 
4. Functie 
 - belastbaarheid na trauma 0 0  0 
 - slotklachten 0 0  0 
 - door knie zakken 0 0  0 
 - knieschijf van plaats geweest 0 0  0 
 
5. Zelfbehandeling 0 0  0 
 
6. Voorgeschiedenis 0 0  0 
 
Lichamelijk onderzoek 
 
7. Inspectie 
 - inspectie in stand 0 0  0 
 - zwelling 0 0  0 
 - stand van been en patella 0 0  0 
 - belastbaarheid been 0 0  0 
 
8. Palpatie 
 - palpatie in rugligging 0 0  0 
 - test op hydrops 0 0  0 
 - gewrichtsspleten 0 0  0 
 - mediale collaterale band 0 0  0 
 - laterale collaterale band 0 0  0 
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vervolg praktijkscoringslijst 
 Toetsdatum : 

 Patiënt   : 

 Observator : 

 Kandidaat  : 
 niet fout goed 
 gedaan gedaan gedaan 
 
9. Actief bewegingsonderzoek 
 - in rugligging 0 0  0 
 - flexie 0 0  0 
 - extensie 0 0  0 
 
10. Passief bewegingsonderzoek 
 - in rugligging 0 0  0 
 - flexie 0 0  0 
 - extensie 0 0  0 
 
11. Specifieke testen 
 - Valgusstress 0 0  0 
 - Varusstress 0 0  0 
 
12. Algemene voorwaarden bij het onderzoek 
 - laat benen geheel ontbloten 0 0  0 
 - let op li/re verschillen 0 0  0 
 - actief voor passief bewegingsonderzoek 0 0  0 
 
Evaluatie 
 
13. Uitsluiten fractuur 0 0  0 
 
14. Komt tot een correct conclusie 0 0  0 
 
Beleid 
 
15. Stelt een correct beleid voor 0 0  0 
 
 
 
 
Algemene indruk (0-10): ...... 
 
 
Opmerkingen: 
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Scoringslijst Korte Klinische Beoordeling 
 
 Toetsdatum : 

 Patiënt   : 

 Observator : 

 Kandidaat  : 

 
 onvoldoende matig goed niet 

geobserveerd
 

1. Anamnese (zie ook item 1 t/m 6) 
Stimuleert patiënt om klachten te vertellen. Stelt adequaat 
vragen en geeft adequaat aanwijzingen om de 
noodzakelijke informatie te verkrijgen. Reageert adequaat 
op emotie en non-verbale signalen. 

 

1   2   3 4   5   6 7   8   9 0 

2. Lichamelijk onderzoek (zie ook item 7 t/m 12) 
Houdt logische en efficiënte volgorde aan; kiest een goed 
evenwicht tussen algemeen en hypothesegericht 
onderzoek; informeert de patiënt;  is attent op de belasting 
voor de patiënt en diens gène. 
 

1   2   3 4   5   6 7   8   9 0 

3. Probleemanalyse, klinisch redeneren (zie ook item 
13 en 14) 
Adequaat en selectief gebruik van diagnostische procedures en 
aanvullend onderzoek met goede afweging van risico’s en 
opbrengst. 
 

1   2   3 4   5   6 7   8   9 0 

4. Beleid (zie ook item 15) 
Formuleert (zo mogelijk evidence based) adequaat beleid, 
noodzakelijke begeleiding, indicaties voor nader 
onderzoek en/of verwijzing. 
 

1   2   3 4   5   6 7   8   9 0 

5. Communicatie met de patiënt, informatieoverdracht 
Geeft in voor patiënt begrijpelijke bewoordingen uitleg, 
vraagt om instemming waar nodig, overlegt over het te 
voeren beleid. 
 

1   2   3 4   5   6 7   8   9 0 

6. Organisatie en efficiëntie 
Organiseert adequaat, bewaakt de tijd, is doelmatig. 
 

1   2   3 4   5   6 7   8   9 0 

7. Professioneel gedrag 
Toont respect, betrokkenheid en empathie. Genereert 
vertrouwen bij patiënt. Reageert adequaat op ongemak en 
gène. Bewaakt adequaat eigen grenzen. 

1   2   3 4   5   6 7   8   9 0 
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