
Gewricht Applicatie Uitkomst

Artrose:

• Web-based screening vragenlijst.

(n=1)

• Telefoonvragenlijst

(n=1)

• Machine learning screening algoritme

(n=1)

Gemiddeld 77% van de 55 patiënten met artrose scoorden positief op de 

vragenlijst.

70% van de 109 patiënten met artrose had een positieve uitslag.

67% van de 405 patiënten met artrose geïdentificeerd in een database 

met algemene gegevens. 

Carpaal tunnel syndroom (CTS):

• Web-based screening vragenlijst (n=1)

• Bewegingsonderzoek van de duim via

tablet applicatie (n=1)

78% van de patiënten met CTS hadden een positieve uitslag van de 

vragenlijst.

93% van de 29 handen met CTS hadden een positieve uitslag door 

middel van het bewegingsonderzoek op de tablet.

Romp inclinatiehoek meten voor de diagnose 

van scoliose

Minder dan 1 graad verschil in de gemeten hoeken door ouder in 

vergelijking met de arts. 

Differentiaaldiagnose generator (n=2)

Algoritme dat gebruik maakt van intuitie

door middel van training door een

orthopedisch chirurg

Algoritme dat aan de hand van enkele

vragen de kans op short hamstring syndroom

weergeeft

In 89% en 90% van de 615 en 740 patiënten stond de juiste diagnose in 

de lijst met differentiaaldiagnoses.

Onduidelijke presentatie van de uitkomsten. Studie suggereert dat

algoritmes gebruik makend van aangeleerde intuïtie accurater zijn

Onduidelijke presentatie van uitkomsten. Area under de curve van 0.78 

voor het detecteren van het short hamstring syndroom in 85 voetbal 

spelers
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Methode
Doel van de scoping review:

• Een overzicht geven van de verschillende mogelijkheden om op afstand

een diagnose te stellen binnen de orthopedie middels digital health.

Aanleiding:

• Beperken zorgkosten bij een groeiende patiëntenpopulatie

• Beperken patiëntencontact door COVID-19

• Verkleinen van het aantal foutieve diagnoses en operatie-indicaties

Soorten toepassingen onderzocht:

Internet en telefoon vragenlijsten

5 studies

Apps

3 studies

Artificial intelligence

2 studies

• Er ontbreekt een eenduidige manier om studies uit te voeren en resultaten te presenteren, resulterend in een 

grote heterogeniteit van de geïncludeerde studies en gepubliceerde uitkomsten.

• Er lijkt beperkt bewijs te zijn dat het mogelijk is om op afstand een orthopedische diagnose te stellen voor een 

geselecteerd aantal orthopedische aandoeningen. 

Aantal gevonden resultaten: 

Embase n=9424 

PUBMED n= 2865

Via andere bronnen:

n=1

Aantal artikelen na deduplicatie:

n=10861

Full tekst artikelen gescreend:

n=60

Geïncludeerde studies:

n=10

Redenen voor exclusie:

n=50

• Geen diagnose (n=13)

• Geen telemedicine

(n=11)

• Inter-colegiaal (n=8)

• Conference paper of 

editorial n(=6)

• Andere specialisatie 

(n=5)

• Verkeerde studie 

design (n=2)

• Andere taal (n=2)

• Radiologie (n=2)

• Geen full tekst (n=1)


