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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Overig, ongespecificeerd 

Aandoening 

(ICD) 

 

Zenuwstelsel, zintuigen 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Overig, ongespecificeerd 

 

 Korte beschrijving  Met behulp van de monofilament test wordt de drukperceptie bij centrale 

en perifere neurologische pathologieën geëvalueerd. Ieder filament wordt loodrecht op de huid 

geplaatst en de druk wordt opgevoerd tot het filament een C- bocht maakt. De patiënt geeft aan 

wanneer hij iets voelt. De test richt zich op het testen van het zich langzaam adapterende 

systeem van de huid; daarom moet het plaatsen van het filament op de huid gebeuren zonder 

over de huid te glijden, anders wordt het zich snel adapterende systeem geprikkeld.  

Weinstein heeft de filamenten set verder ontwikkeld en de vorm en grootte van het uiteinde van 

de 5 filamenten gestandaardiseerd. Er bestaat een set uit 20 monofilamenten en een 

gestandaardiseerde set uit 5 monofilamenten.1  
 

 Doelgroep  evaluatie drukperceptie bij centrale en perifere neurologische pathologieën 1 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie  Semmes J, Weinstein S (1960)
2
 

 

 

 

2      Doel van het meetinstrument 
 

 Inventariserend  

 Evaluatief / effectief 

 Diagnostisch 

 



 

2 

 

3       Soort / vorm van het meetinstrument 
 

 Instrumenteel 

 Opbouw  Het filament wordt in 1.5 sec. op de huid geplaatst, 1,5 sec op de huid gehouden 

en in 1,5 sec. eraf gehaald. De filamenten 1.65-4.08 moeten 3x achter elkaar geplaatst worden, 

dat is 1 sessie (prikkeldrempel). De overige filamenten hoeven niet in sessies van 3 te worden 

getest. Alle filamenten worden 3x getest met toevallige verdeling van plaats en tijd (dus 

filamenten 1.65-4.08 worden in totaal 9x getest).   

 Invulinstructie  scores worden in het evaluatieformulier ingevuld  

 Meetniveau  per item: de 5 belangrijkste monofilamenten: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65 komen 

overeen met een score van 1-5; meetniveau ordinaal
1,3

 

 Meetniveau  totaalscore: wijze van score (1-5); meetniveau ordinaal
 

 

4 Verkrijgbaarheid 

 

 Opvraagbaar bij  Uitgebreide informatie over de SWF via: 

http://www.advys.be/docs/280.pdf .4 

 Geschatte kosten  set van 20 filamenten: 700 euro; set van 5 filamenten: 206 euro. 4 

Geraadpleegd op: 13 juni 2012 

 Copyright  nee 

 

 

5 Methodologische kwaliteit 
 

 Interne consistentie  n.v.t 

 

 Reproduceerbaarheid 

 

 Betrouwbaarheid (reliability)   

De Semmes-Weinstein monofilaments zijn betrouwbaar. Hierover is in de literatuur 

veel te vinden. Een aantal recente voorbeelden: 

- Hendriks (2007) rapporteert bij n=39, p=patiënten met sensibiliteitsstoornissen (n=9) 

en zonder sensibiliteitsstoornissen (n=30): bepaling van de intra- en 

interbeoordelaars-betrouwbaarheid leverde een correlatiecoëfficiënt van 0.80 en 0.77 

(respectievelijk).
5
 

- Collins (2010) rapporteert bij n=60 gezonde personen, t=3 weken, een goede  

interbetrouwbaarheid voor het meten van de sensibiliteit van de voet middels de  

monofilamenten methode.
6
 

- Herron (2004) rapporteert bij n=43, p=patiënten met hallux valgus een  

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van: 0.84.
7
 

- Tracey (2011) rapporteert een hoge betrouwbaarheid en sensitiviteit bij n=24,  

p=gezonde mensen, 2 verschillende versies van de monofilamenten: test-hertest  

r =0.93, p<0.001; zitting 1 en 2 intra-test rs=0.87 en 0.92, ps<0.001.
12

 

- Schreuders (2008) rapporteert de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid bij N= 15, P= 

patiënten met de aandoening Charcot-Marie-Tooth: voor beide handen 0.91 (range 

0.78 tot 0.98). De gemiddelde ICC’s waren 0.86 (range 0.73 tot 0.97). De laagste 

ICC werd gevonden voor de kleine vinger. 15 

 

 

 

http://www.advys.be/docs/280.pdf
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 Validiteit 

 

 Criterium validiteit  

De Semmes-Weinstein monofilaments hebben een hoge sensitiviteit. Hierover is in de 

literatuur veel te vinden. Een aantal voorbeelden: 

- Mythili (2010) rapporteert dat de 10g-monofilamenten een sensitiviteit van 98,5% 

hebben en een specificiteit van 55% hebben. Bovendien eordt er een goede positieve 

voorspellende waarde gerapporteerd: Positive predictive value 84 %.  14 

- Hendriks (2007) rapporteert bij n=39, p=patiënten met sensibiliteitsstoornissen (n=9) 

en zonder sensibiliteitsstoornissen (n=30): sensitiviteit van 0.78 met 95% CI (0.51- 

1.05) en een positieve Likelihood ratio van 7.78 met 95% CI (2.52- 24.05).
5
 

- Lee (2003) rapporteert bij n=39, p=patiënten met diabetes type 2 een sensitiviteit van 

90 100%, (p<0.001).
8
 

- Perkins (2001) rapporteert bij n=478 personen: Li+= 10.2 en Li-= 0.34 (voor de 10gr  

monofilamenten).
10

 

- Bell (1988) claimt dat de set met 20 monofilamenten niet sensitiever is dan de 5-

delige set.
1,3

 

 

 Responsiviteit / longitudinale validiteit 

 

Feng (2011) rapporteert het relatieve risico voor het amputeren van onderste extremiteiten bij 

patiënten met diabetes mellitus bij een positieve monofilamententest:  1.7 (95% CI, 1.1 to 2.6) 

to 15.1 (95% CI, 4.3 to 52.6) , t=1.5 en 3.3 jaren.13 

 

6          Hanteerbaarheid / feasibility 

 

 Taal  orgineel Engels, Nederlandse vertaling 

 Benodigdheden  monofilamenten, sensibiliteits-evaluatieformulier   

 Randvoorwaarden  zie handleiding 

 Benodigde tijd  geen gegevens bekend 

 Gebruikershandleiding  ja beperkt, zie: www.handenteam.nl. 1  

 

 

7          Normgegevens 

 

 Interpretatie  

Filamenten 1.65-4.08: 1 van de 3x gevoeld is goed (per sessie). 1 

 

Normaal  1.65 – 2.83  

Verminderde (fijne) tast  3.22 – 3.61  

Verminderd protectieve sensibiliteit  3.84 – 4.31  

Verlies van protectieve sensibiliteit  4.56 – 6.65  

Niet te testen  > 6.65  

 

 Standaardisatie  

- Gebruik dezelfde instrumenten bij de opeenvolgende testen (dus ook dezelfde testkit). 

- Indien mogelijk wordt de patiënt telkens door dezelfde therapeut getest. 

 

http://www.handenteam.nl/
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8          Overige gegevens 
 

- Er bestaat ook een ‘robotic test’ van monofilamenten met een kappa: 0.35-0.81.
9
 

- Er bestaan verschillende soorten monofilamenten die verschillen in kwaliteit en in 

belastbaarheid. Die kan leiden tot misinterpretatie van waardes en uitkomstmaten.
10,11
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