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Schouderanatomie.



Schouderanatomie.



Schouderonderzoek.
Anamnese:

• Roken

• Aard inwerking trauma.

• “Dead arm syndrome”.

• Boven hoofd werken.

• Nachtelijke pijn/ slaaphouding



Fysische diagnostiek.



Schouderonderzoek.

Lichamelijk onderzoek.

• Actief, passief, isometrisch onderzoek.

• Painful arc/ painful drop.

• Speciële testen.
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Schouderonderzoek.

Lichamelijk onderzoek.

• Actief, passief, isometrisch onderzoek.

• Painful arc/ painful drop.

• Speciële testen.



Kernboodschappen.

Probeer de klachten te onderscheiden in de volgende driedeling:

• subacromiaal pijnsyndroom (SAPS): pijn en/of bewegingsbeperking 

van het abductietraject

• glenohumerale gewrichtsklachten: pijn en bewegingsbeperking 

zowel bij abductie als exorotatie

• overige schouderklachten



Kernboodschappen.

Behandel SAPS en glenohumerale klachten stapsgewijs:

1. geef voorlichting en adviezen.

2. schrijf zo nodig analgetica voor

3. bespreek, indien de klachten onvoldoende verminderen, de 

volgende opties: start, verlenging of aanpassing van analgetica; 

verwijzing voor oefentherapie bij (dreigend) disfunctioneren;lokale

injectie met een corticosteroïd (bij hevige schouderpijn)



Kernboodschappen.

Overweeg beeldvormend onderzoek indien klachten langer dan 3 

maanden aanhouden ondanks conservatieve behandeling:

1. echografie bij SAPS

2. en een röntgenfoto bij twijfel over de diagnose bij glenohumerale 

klachten.



Casus 1.

Vrouw, 45 jr., order pikker.

Hobby: Netflixen, met chiwawa wandelen.

VG: gezond.

Intoxicaties: roken 25 sig./ dag.



Casus 1.

VROM met painful arc.

Isometrisch onderzoek pijn in abductie/ 

exorotatie, kracht is goed.



Neer test: impingement



Diagnose.

Beeldvorming





Cuff tendinopathie/SAPS: 

echografie.

Tendinose Calcificaties/Tendinitis CalcareaBursitis









Kalk in de cuff



Behandeling van de 

schouder.

• Fysiotherapie.

• NSAID’s.

• Injecties (Marcaine + kenacort).

• Barbotage.

• Arthroscopie.





Prognose.

De prognose is ongunstiger:

• als de klachten bij het eerste consult al langdurig bestaan

• als hevige pijn op de voorgrond staat

• als er sprake is van bijkomende nekpijn

• somatisatie/SOLK en een slechte algemene gezondheid.



Prognose.

De volgende werk gerelateerde factoren lijken een negatieve invloed op 

het herstel te hebben:

• werkloosheid

• fysieke belasting

• weinig zelf mogen beslissen

• moeilijke taken op het werk



Casus 2.

Man, 67 jr., pensioengerechtigd, voorheen

directeur.

Hobby: fietsen, klussen, tuinieren, vakantie.

VG: cardiovasculair gecompromitteerd.

Intoxicaties: geen.



Casus 2.

VROM met painful arc.

Isometrisch onderzoek pijn en 

verminderde kracht in abductie/ 

exorotatie.



Lift off test/ Belly press: 



Empty cann/ Jobe:



Diagnose.

Beeldvorming





Cuff ruptuur: echografie.



Cuff ruptuur: MR Arthro.









Behandeling van de 

schouder.

• Fysiotherapie.

• NSAID’s.

• Injecties (Marcaine + kenacort).

• Arthroscopische/ mini-open cuff repair.



Behandeling van de 

schouder.

Groot verschil tussen:

1. Acute ruptuur bij jong persoon.

2. Degeneratieve scheur bij 70+



Rotator cuff: 

degeneratie.

• Retractie spier

• Atrofie

• Vervetting

• Verkorting pees

• Verandering ‘pennation angle' spier 

vezels



Casus 3.

Vrouw, 20 jr., studente.

Hobby: zwemmen en handbal.

VG: gezond.



Casus 3.

VROM zonder pijn.

Isometrisch onderzoek niet afwijkend.



Apprehension-/ relocationtest.



Diagnose.

Beeldvorming





Hill Sachs laesie:

CT-scan.

Zonder contrast.









Instabiliteit: MRI-Arthro.



Anterieure schouderinstabiliteit

Pathologie???

• Niet altijd.

11%               1,5%





Anterieure schouderinstabiliteit

• Pathologie

Letsel 

periosteum

Periosteum 

in tact



Anterieure schouderinstabiliteit

Andere gevolgen

• Tuberculum majus fractuur: 15-25% (meestal patiënten > dan 30 jaar)

• Neurologisch letsel: 19-55% (in 42% van de gevallen letsel n. axillaris)

• Rotatorcuff letsel: >40 jaar: 30%; >60 jaar: 80%.

Stabiliseren door rotatorcuff herstel

• Glenoid rim fracturen voorkomen: 3 – 32%



Anterieure schouderinstabiliteit

3 of minder: recidiefkans 5% 
6 of minder: recidiefkans 10% 

Advies: artroscopische stabilisatie 

7-10: recidiefkans tot 70% 

Advies: open stabilisatie (Latarjet) 



Behandeling van de 

schouder.

• Fysiotherapie.

• NSAID’s.

• Barbotage

• Arthroscopische stabilisatie

•Latarjet



Anterieure schouderinstabiliteit

• Therapie

Bankart repair



Anterieure schouderinstabiliteit

• Therapie

Latarjet procedure



Casus 4.

Man, 42 (?) jr. huisarts

Hobby: veel tennissen/ fitness.

VG: gezond, wel met mountainbike ooit op 

schouder gevallen.



Casus 4.

VROM met pijn van 160 – 180 gr. 

anteflexie.



Horizontale adductie/ AC-stress:

AC-problematiek.



Diagnose.

Beeldvorming



AC-problematiek.



AC-artrose: botscan.

Technetium-scan: labeling van 

osteoblasten.

Technetium 3-fasen scan.



Behandeling van de 

schouder.

• Fysiotherapie.

• NSAID’s.

• Injecties (Marcaine + kenacort).

• Arthroscopie.

• AC-resectie.



Casus 5.

Vrouw, 86 jr., LAT relatie.

Hobby: fietsen, tuinieren, vakantie, bridge, 

computeren, lezen, kleinkinderen.

VG: COPD Gold 1, DM 2.

Intoxicaties: geen.



Casus 5.

Concentrisch beperkte ROM (capsulair

patroon).

Isometrisch onderzoek pijn/ geen

verminderde kracht.



Diagnose.

Beeldvorming





Artrose/ capsulitis adhaesiva



Omartrose: röntgen.

1. Gewrichtsspleetversmalling

2. Sclerose

3. Osteofyten

4. Cysten



Omartrose: röntgen.



Behandeling van de 

schouder.

• Fysiotherapie.

• NSAID’s.

• Injecties (Marcaine + kenacort/ Hyaluronzuur).

• Schouderprothese.



Schouderprothesiologie.

Stemless 

schouderprothese.



Schouderprothesiologie.

Gesteelde

schouderprothese.



Schouderprothesiologie.

Omkeerprothese 

=

Reversed

schouderprothese



Schouderprothesiologie.



Ter discussie.



Ter discussie.




