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Welkom
Namens het SNN bestuur en alle organisatoren van het Schouder-
congres Joint together III; “Flexibility Matters” wordt u van harte wel-
kom geheten in Congrescentrum 1931, in Den Bosch.

“Joint together” illustreert enerzijds de samenwerking tussen Schou-
der Netwerk Nederland (SNN) en de Werkgroep Schouder & Elle-
boog (WSE) van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Ander-
zijds de gezamenlijke interesse van de organisatoren en deelnemers 
in één gewricht.

Met dit derde congres laat SNN zien waar ze het afgelopen jaar mee 
bezig is geweest. Vanwege de onderwijsdoelstelling van SNN hopen 
wij u, door middel van een gevarieerd programma met informatieve 
vakinhoudelijke lezingen, masterclasses en wetenschappelijke pre-
sentaties, gepresenteerd door nationale en internationale fysiothera-
peuten en orthopedisch chirurgen, een inspirerende en leerzame dag 
te bieden. Nieuw dit jaar is de nominatie van drie abstracts presen-
taties over schouderonderzoek.  De beste door het publiek gekozen 
abstract wint de “SNN Wetenschapsprijs 2017”, een geldbedrag van 
1500 euro  te besteden aan schouder gerelateerde onderzoeksdoel-
einden. We sluiten de dag af met een kennisquiz om ieders leergie-
righeid te stimuleren. 

De 850 deelnemers aan dit congres bevestigen de grote belangstel-
ling voor schouder- en elleboogrevalidatie. Samen met de orthope-
disch chirurgen van de WSE willen wij met dit congres een betere 
afstemming en samenwerking bereiken in de zorg voor schouder-
patiënten en hierdoor meer uniformiteit in de behandeling realiseren. 
Elkaars taal begrijpen en spreken zodat de patiënt eenduidige infor-
matie krijgt staat hierin voorop

Wij wensen u een plezierige en leerzame dag.

Bestuur SchouderNetwerken Nederland
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Programma
08.30 Binnenkomst en registratie

BLOK I: INTRODUCTION LIMOUSIN 2
Voorzitter: Rinco Koorevaar

09.00 Welkom en SNN update
 Karin Hekman
09.10 3S vragenlijst onderzoek
 Gerard Koel
09.35 Developments in shoulder arthroplasty
 Andrew Wallace
10.00 Abstracts

10.45 PAUZE

BLOK II: THE SWIMMERS SHOULDER LIMOUSIN 2
Voorzitter: Marcel Heijmans

11.15 Gold despite shoulderpain; How it’s done! 
 Monica Solana Tramunt
11.35 Shoulderpain; a limiting factor in reaching the top?
 Linda Bank
12.00 Musculoskeletal dysfunction related to the swimmers shoulder
 Filip Struyf

12.30 LUNCH

BLOK III: PARALLEL SESSIES & MASTERCLASS

SESSIE 1: Manual Therapy and Shoulder Pain LIMOUSIN 2
Voorzitter: Hans Herik

13.30 MT in SP, general practitioners perspective
 Jan Winters



13.55 Effectiveness MT; what do we know?
 Gerard Koel
14.20 Manual therapy; effectiveness for SP in practice
 Lori Michener

SESSIE 2: Gleno Humerale Instabiliteit LIMOUSIN 1
Voorzitter: Erwin van Merode

13.30 Functional Anatomy and Pathology of Traumatic Shoulder
 Instability
 Nicole Pouliart
13.55 Bankart repair; de gouden standaard?
 Michel van den Bekerom
14.20 Conservatief behandelen? Welke criteria bepalen de duur?
 Karin Hekman

SESSIE 3: Propriocepsis en motor control LIMOUSIN 3
Voorzitter:  Bart Jacobs

13.30 Flexibiliteit, de basis voor stabiliteit!
 Gert Jan Kleinrensink
14.15 “Motor control training” De weg naar stabiliteit en kracht
 Karin Geryszewski

SESSIE 4: Multidisciplinaire aanpak; HMS en schouderpijn DEXTER  21-24
Voorzitter: Hedwig Slabbekoorn

13.30 HyperMobiliteit Syndroom (HMS); diagnostiek
 Peter van Tintelen
13.55 HMS en revalidatie
 Fiona Damstra
14.20 Niet het weefsel maar de pijn centraal, bij de behandeling
 van schouderpijn
 Ronald Kan



SESSIE 5: Frozen Shoulder DEXTER 11-14
Voorzitter: Pjotr Goossens

13.30 Incidentie en prognostische factoren van postoperatieve 
 frozen shoulder na schouderoperaties
 Rinco Koorevaar
13.55 De rol van (myo)fibroblasten in Frozen Shoulder
 Jeroen Alessie
14.20 Praktijk Handvatten bij de diagnose en behandeling van 
 Frozen Shoulder
 Ruud Schuitemaker

SESSIE 6: Unusual cases DEXTER 25-28
Voorzitter: Jo Stessen

13.30 Thoracic Outlet Syndroom (TOS)
 Niels Pesser
13.55 Elleboogpijn bij jongeren
 Rens Bexkens
14.20 N.phrenicus uitval bij neuralgische amyotrofie
 Jos IJspeert

MCL 1: Masterclass echografie DEXTER 15-18
Voorzitter: Richard Geryszewski

13.30 Van SIPS via SAPS naar PSI? Echografie objectiveert
 Paul van der Tas
14.15 De rol van echografie voor de schouderfysiotherapeut
 Jacomine Blokvoort 

15.00 PAUZE



BLOK IV: BEST PRACTICE IN SHOULDERPAIN REHAB LIMOUSIN 2

15.30 Topics:
 - Most important outcome measurements
 - State of the art scapular dysfunction
 - STAR classification
 - Topic for the coming years
 Lori Michener
16.15 Kennisquiz
16.45 Uitreiking “SNN wetenschapsprijs 2017” en Kennisquizprijs

17.00 BORREL



Gerard Koel
Fysiotherapeut, Eerstelijns FT praktijk, Hengelo
Docent en onderzoeker fysiotherapie, Saxion Hogeschool,
Enschede

3S vragenlijst onderzoek

Het onderzoek en behandelen van patiënten met SchouderPijn 
(SP) is het laatste decennium sterk geëvolueerd. Bekend is dat SP lang aanhoudt; 
van patiënten met een eerste SP episode heeft 40% na een jaar nog steeds 
klachten. Het is niet makkelijk daar eenduidige somatische verklaringen voor aan 
te wijzen. Analoog met de Lage RugPijn (LRP) patiënten wordt dan ook gesproken 
van het feit dat multimodaal analyseren en behandelen tot betere resultaten zou 
(kunnen) leiden. Veel recente patiëntgebonden studies duiden op de invloed van 
cognitieve, emotionele en gedragsmatige factoren die mede bepalend zijn voor de 
(ontbrekende) effectiviteit van een behandelplan. Uiteraard onderschrijven thera-
peuten het biopsychosociale (BPS) model, maar op welke wijze kan een therapeut 
op snelle wijze een goede inschatting maken omtrent het antwoord op de vraag: 
Is bij deze SP patiënt vooral sprake van SP op somatische factoren, is sprake 
van een combinatie met psychologische factoren of staan die laatste factoren nu 
juist op de voorgrond? Die interpretatie heeft invloed op de juiste subdoelstelling 
voor behandelen en op een optimaal plan van aanpak. Het SNN heeft hiervoor de 
SNN Schouder Screening (3S) vragenlijst ontwikkeld. Deze presentatie betreft de 
resultaten van het eerste onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van de 3S 
vragenlijst bij 305 SP patiënten die in de eerste lijn (schouder gespecialiseerde) 
fysiotherapie praktijk zijn behandeld. Het betreft een longitudinale diagnostische 
studie waarin de 3S vragenlijst wordt vergeleken met scores van de SPADI lijst 
(Shoulder Pain And Disability Inventory), de SF12 (12-Item Short Form Health 
Survey) en de GPE (General Perceived Effect met behulp van een 5 punten Likert 
schaal) van zowel patiënt en therapeut. Tevens wordt de betrouwbaarheid met be-
hulp van een test – hertest procedure aangeven. Kort wordt ingegaan op de plek 
van de 3S vragenlijst in het SNN Klinisch Redeneer (KR) model. 

Andrew Wallace
Consultant Shoulder Surgeon, Fortius Clinic, London

Developments in shoulder arthroplasty

The last 15 years has seen tremendous progress in the art 
and science of shoulder arthroplasty. New knowledge of the
biomechanics of the shoulder affected by trauma, arthritis and
cuff deficiency, as well as advances in the engineering materials available for im-

Sprekers



plant manufacture have driven the development of modular systems capable of fi-
ne-tuning the device to fit the patient, rather than the other way around. This lecture 
will briefly cover the history of shoulder prostheses, and the indications for partial 
joint replacement, hemiarthroplasty, anatomic total shoulder arthroplasty and rever-
se polarity arthroplasty.  The principles lying behind patient selection, rehabilitation 
and the management of complications will be covered, as well as the longer term 
outcomes being reported from joint registries.  Although the ideals of a lifelong 
implant that replicates the normal anatomy and provides for unlimited independent 
activity have yet to be realised, contemporary prosthetic joint replacement will still 
have an significant role in shoulder surgery until realistic and practical biologic al-
ternatives become available in the future.

Monica Solana Tramunt
Fysiotherapeut, Spanje

Gold despite shoulderpain; How it’s done!

Linda Bank
Nederlands oud-zwemster

Shoulderpain; a limiting factor in reaching the top?

Filip Struyf
Prof. Dr. Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, 
Universiteit Antwerpen

Musculoskeletal dysfunctions associated to the swimmers 
shoulder

Shoulder pain is the most reported area of orthopaedic injury in 
swimmers. The so-called “swimmers’ shoulder” has been applied to a variety 
of complaints involving shoulder pain in swimmers without specific reference to 
contributing mechanisms or structures. Knowledge of dysfunctions associated with 
swimmers’ shoulder can assist clinicians in developing rehabilitation strategies. This 
literature review aims to providing clinicians insight into the musculoskeletal mech-



anisms and impairments associated with swimmers’ shoulder that could aid them 
in developing rehabilitation strategies. The following musculoskeletal dysfunctions 
will be discussed: muscle activity, strength, endurance, muscle control, range of 
motion, glenohumeral laxity, glenohumeral instability, shoulder posture, scapular 
dyskinesis. The findings of this review may have implications for the swimmer, their 
coach, and the rehabilitation specialist working with the swimmers either after they 
develop shoulder pain or in a preventative role.

Jan Winters
Docent Huisartsopleiding, UMCG, Groningen
Huisarts, UMCG, Groningen

Manuele therapie en schouderklachten, het perspectief van
de huisarts

Van de patiënten die met schouderklachten bij de huisarts komen
heeft ongeveer 20 procent geen schouderklachten die hun oorzaak vinden het 
glenohumerale gewricht, maar vooral verklaard kunnen worden door functiestoor-
nissen vanuit de cervico-thoracale overgang. Daarnaast komen functiestoornissen 
van de cervicothoracale overgang veel voor naast glenohumerale schouderklach-
ten.

De wisselwerking tussen glenohumerale schouderklachten en functiestoornissen 
van de cervicothoracale overgang kan in de loop van de tijd veranderen.

Een paar onderzoeken uit de eerste lijn laten zien dat de kracht van de Manuele 
Therapie bij de behandeling van schouderklachten vooral ligt in het behandelen 
van de functiestoornissen van de cervicothoracale overgang.

Gerard Koel
Fysiotherapeut, Eerstelijns FT praktijk, Hengelo
Docent en onderzoeker fysiotherapie, Saxion Hogeschool,
Enschede

Effectiveness MT, what do we know?

The differences between Manual Therapy (MT) and Physical 
Therapy (PT) are not always clear. Questions like: Do PT’s also mobilize joints 
in the shoulder girdle? Are high velocity thrust techniques restricted to MT’s? Do 
MT’s also apply hands-off treatment?; are not easy to answer and make clear that 
there’s an overlap between MT and PT. There may also be a discrepancy between 
the self-confidence of MT’s and the lack of external evidence. A sort of a classical 
conflict between authority based and evidence based PT. e effectiveness of their 
treatments in daily practice? An intriguing question. Recently three systematic re-
views (1-3) are published in three relevant journals (one of them indeed a Coch-



rane review) and could lead to high evidence statements about the effectiveness of 
MT; based on the external evidence there’s  evidence that additional MT in a PT 
treatment plan is of little value. So the EBM column external evidence is rather clear 
at the moment. What the two other EBM columns (therapist competences & patient 
expectations and values)? Can those be an indication to motivate MT as (additio-
nal) treatment? And what about the (academic) attitude of MT’s; does acceptance 
of this level 1 evidence decrease as well their profile as the effectiveness of their 
treatments in daily practice? An intriguing question.

Lori Michener
Research Prof., Physiotherapy dep, University of 
Southern Carolina

Manual therapy; effectiveness for SP in practice

Prof. Dr. Nicole Pouliart, MD, PhD
Orthopedisch chirurg, Universitair Ziekenhuis, Brussel

Functional Anatomy and Pathology of Traumatic Shoulder 
Instability

The increasing popularity of arthroscopic shoulder procedures 
in combination with advanced imaging techniques has rekindled
interest in anatomy. Although one is looking deep into the shoulder, arthroscopic 
anatomy still is more like surface anatomy. Unfortunately, what one sees is not 
always what one gets. In imaging, higher resolution ultrasound and MRI have in-
creased detail to such a level that it sometimes becomes difficult to differentiate 
normal anatomic structure from pathology or artefact, for example partial volume 
effects in MRI. Therefore, being able to correlate what one sees - be it indirectly 
through imaging or directly during arthroscopy - with the underlying anatomy is of 
paramount importance. A sound understanding of the related anatomy allows for 
an adequate management plan when dealing with instability. 

In this lecture we will focus on the anatomy and pathology of the structures that are 
involved in traumatic (anteroinferior) shoulder instability. The glenohumeral capsule 
is reinforced by capsular ligaments that form a fibrous skeleton,  dynamically allo-
wing a very broad range motion while at the same time affording static stability of 
the joint at the extremes of motion. The ligaments remain more or less lax as long 
as they are not fully deployed for the direction of motion for which a specific liga-
ment acts as a checkrein. This results in a tendency for “instability” of the humeral 
head on the glenoid fossa in the lower and midranges of motion. Although the limi-
ted congruity of head and glenoid is increased by the glenoid labrum, these static 



stabilisers only partially counteract this tendency. Nevertheless, the glenohumeral 
joint does not normally dislocate easily as a complex interplay of ligaments, cap-
sule and muscles afford dynamic stability. The rotator muscles are the mainstay in 
maintaining control. Optimising the efficiency of these muscles in association with 
the periscapular stabilisers forms the mainstay of rehab, be it for conservative ma-
nagement or postoperatively.

The term inferior GHL complex (IGHLC) includes an anterior band (ABIGHL), a 
posterior band (PBIGHL), and an axillary recess. The fasciculus obliquus (FO) 
contributes to the IGHLC as well. Viewed from anterior, the ABIGHL (deep) and 
the FO (superficial) cross each other. The MGHL additionally reinforces the anterior 
capsule, running from the glenoid labrum medially to the FO and subscapularis 
laterally. Histologically, fibers of all ligaments contribute to the periarticular system 
that continues around the glenoid labrum. 

In most patients with recurrent dislocations or instability, an avulsion of the an-
teroinferior labrum (Bankart lesion) is present. It could be considered as the quin-
tessential lesion. However, clinical experience and studies have shown that a 
substantial group of patients has associated or different pathology. The lesion of 
the capsuloligamentous complex can also occur on the humeral side (HAGL) or 
midsubstance, as elongation or even tears. Variants of the typical Bankart tear, such 
as an ALPSA-lesion or bony Bankart due to fracture or attrition, must be taken into 
consideration. Underestimating these variants or additional pathology may lead to 
failure of a surgical stabilization procedure.

Michel van den Bekerom
Orthopedisch chirurg, OLVG, Amsterdam

Bankart repair nog steeds gouden standaard in operatieve 
behandeling van anteroinferieure schouder instabiliteit?

Schouderluxaties komen veel voor; ongeveer 50% van alle
luxaties van de grote gewrichten betreffen de  schouder. De
incidentie van schouderluxatieluxaties in Nederland bedraagt ongeveer 27-37 per 
100.000 personen. Dit zijn vooral anterieure luxaties (95-97%) en mindere mate 
posterieure (2-4%) of de inferieure(0.5%). Er zijn in totaal ongeveer 23 gesloten 
repositietechnieken beschreven met 17 variaties van deze bestaande technieken. 
Het grote aantal repositietechnieken heeft als gevolg dat er geen consensus be-
staat over welk techniek het beste is. Bij een eerste schouderluxatie zonder risico-
factoren voor een recidief kan de nabehandeling bestaan uit fysiotherapie met een 
korte periode van immobilisatie. De trainingen tijdens de fysiotherapie richten zich 
voornamelijk op neuromusculaire controle en kracht oefeningen van de rotator cuff 
en scapula musculatuur. Een recidief luxatie komt bijvoorbeeld bij ongeveer 30% 
van de patiënte ouder dan 30 jaar voor, maar bij ongeveer 87% van de patiënten 
jonger dan 20 jaar. Indien een patiënt naar een specialist wordt verwezen vanwege 
een te hoge kans op een recidief luxatie kan de specialist kiezen tussen verschil-



lende operatieve procedures, waar vooral de (arthroscopische) Bankart procedu-
re en de Latarjet procedure uitgevoerd worden in Nederland. De recidief luxatie 
kans na een arthroscopische Bankart repair bedraagt ongeveer 15%, en na een 
Latarjet ongeveer 3% bedraagt. De kans op complicaties bedraagt 9% na een 
Latarjet procedure en nauwelijks bestaande bij een Bankart repair. Operatie tech-
niek lijkt een kleine rol in de recidiefkans te spelen na een Bankart repair. Patiënt 
eigenschappen zoals jonge leeftijd, mannelijk geslacht en type en niveau van sport 
spelen wel een rol. Er zijn morfologische eigenschappen van het glenoid die hier 
mogelijk aan ten grondslag liggen. Botverlies aan glenoid zijde en aan humerus 
zijde (Hill Sachs laesie) zijn waarschijnlijk de grootste voorspellers voor recidief na 
een Bankart repair.

Karin Hekman
Fysiotherapeut, IBC Amstelland, Amstelveen

Glenhohumerale Instabiliteit
Conservatief? Welke criteria bepalen de duur?

Prognostische factoren zoals jonge leeftijd, veeleisende 
sport of activiteit, hoge frequentie van schouderinstabiliteit, de 
aanwezigheid grote ossale afwijkingen, de afwezigheid van multidirectionele laxiteit, 
bepalen in veel gevallen de indicatie voor een primaire operatie.  Indien gekozen 
wordt voor een initieel conservatieve behandeling bij anterieure schouderinstabiliteit 
is het classificeren van het type instabiliteit en het detecteren van ‘spierpatronen 
afwijkingen’ van essentieel belang. Indien hieraan voorbij wordt gegaan wordt het 
ingeslagen conservatieve traject onnodig vertraagd of onsuccesvol, wat kan leiden 
tot onterechte keuze voor operatief herstel. Daarnaast bepalen functionele afwijkin-
gen van glenohumerale en scapulaire controle, - mobiliteit en  - krachtratio’s en 
kinetische keten functie de inhoud en uitkomst van de therapie.

De duur van de conservatieve behandeling is multifactorieel en kent vele sub-
jectieve variabelen. Desalniettemin zijn een aantal gevalideerde objectieve sport 
specifieke ‘return-to-play’ criteria beschreven binnen de bovenhandse sporter po-
pulatie op het gebied van glenohumerale mobiliteit, pectoralis minor lengte, rotator 
cuff kracht en uithoudingsvermogen, scapulaire opwaartse rotatie kracht. Voor niet 
traumatische anterieure GH instabiliteit in combinatie met laxiteit in de algemene 
populatie, worden de criteria minder objectief. Scapula ‘muscle recruitment’ wordt 
gesuggereerd, maar is nog geen gevalideerde uitkomstmaat. Glenohumerale mo-
tor control vaardigheden waaronder reactietijd van de rotator cuff, kennen ook 
nog geen gevalideerde normwaarden. Subjectieve schouder waarden (subjectieve 
shoulder value –SSV-) een percentage beschrijving van de normaal, de Western 
Ontario Instability Score en Patiënt Specifieke Klachten (PSK) en  zijn leidend voor 
de duur van de behandeling.

De aanwezigheid van een positieve apprehension/relocation/release test zou niet 
leidend mogen zijn voor een onsuccesvol conservatief traject. Zelfs na operatie blijft



3-51% een positief test hebben. In de praktijk worden conservatieve trajecten tus-
sen 3 en 6 maanden beschreven. Uiteindelijk zal de beslissing en de timing om 
secundaire operatief herstel uit te voeren een “shared decision-making” zijn tussen 
de chirurg, de fysiotherapeut en de patiënt. 

Gert-Jan Kleinrensink
Hoogleraar anatomie, Erasmus MC, Rotterdam

Flexibiliteit, de basis voor stabiliteit!

In het schoudergewricht moet flexibiliteit niet verward worden 
met instabiliteit. Het schoudergewricht heeft als kogelgewricht, 
vrijwel onbeperkte bewegingsmogelijkheden. Dat is niet in alle 
richtingen evenveel en de range of motion van de schouder is dan ook niet on-
beperkt. 

In gewrichten, en zeker in het schoudergewricht, moeten mobiliteit en stabiliteit niet 
als twee uiteinden van een schaal gezien worden. Het zijn geen tegenoverliggende 
grootheden. Er is juist een sterke behoefte aan stabiliteit tijdens mobiliteit. Wanneer 
men een bal gooit is het nodig om kracht te genereren tijdens de beweging maar 
het is niet de bedoeling de arm met de bal mee, uit de kom te gooien.

Hiertoe zijn een aantal specifieke eigenschappen van het gewricht beschikbaar die 
weliswaar niet uniek zijn voor het schoudergewricht maar wel de enorme stabiliteit 
van het gewricht garanderen; ook tijdens grote bewegingsuitslagen en ook tijdens 
grote belasting. In deze lezing zullen twee aspecten besproken worden: het labrum 
glenoidale en de anatomische relaties tussen de cuffspieren en het schouderkapsel

Karin Geryszewski-Admiraal
Fysio-manueel therapeut, MSU echografist, Delft
Docent FYSUS, opleidingen echografie en revalidatie

‘Motor Control training’ De weg naar stabiliteit en kracht

Waarom tijd besteden aan motor control training als we kracht, 
stabiliteit en pijndemping wensen? Waarom aandacht geven aan 
gewrichten buiten de schouderregio als we snel verbetering willen zien in het 
schoudergebied zelf? Als een spier “zwak test’’ , is die spier dan ook zwak of zijn 
er nog andere mogelijke oorzaken? Meet een krachttest wel wat we veronderstel-
len?

Vaak is er sprake van een verstoorde taakverdeling binnen de musculatuur. Ver-
stoorde propriocepsis, inhibitie, dominantie, verminderd vermogen tot gedisso-
cieerd bewegen leveren een veranderde biomechanica op. Als een spier geen 
punctum fixum heeft, kan er ook geen kracht ontwikkeld worden. Hoe herkennen 
we dit? Bestaat er een verband tussen inhibitie, atrofie en dominantie?



Afwijkende motor patronen kunnen ontstaan als reactie op afwijkingen aan (peri)
articulaire structuren , maar ook bij afwezigheid van patho-anatomie kan patho 
-kinesiologie ontstaan. Afwijkende motor patronen kunnen ook (tijdelijk) functioneel 
zijn.

Veel pijnsyndromen verdwijnen/verminderen na het normaliseren van de taak-
verdeling. Het herleren van de oorspronkelijke sturing levert een grotere belast-
baarheid zonder pijnprovocatie en recidief. Dit herleren zou een kerntaak van de 
state-of-the-art fysiotherapie moeten zijn.

De kerntaak van een fitness instructeur is algemene krachttraining. De kerntaak van 
de up to date fysiotherapeut is het kunnen analyseren waarom er geen kracht en 
waarom er geen stabiliteit is en welke route de beste is naar herstel van die kracht 
en die stabiliteit. Die route verloopt niet slechts via gerichte krachttraining maar 
veelal via motor control training (vaardigheidstraining), zodat ook op brein niveau 
blijvende veranderingen optreden. Krachttraining heeft niet hetzelfde effect op de 
corticale exitibility als vaardigheidstraining. Revalidatie methodes waarbij maximale 
corticale neuroplastische veranderingen optreden hebben meer succes.

Peter van Tintelen
Klinisch Geneticus, AMC, Amsterdam

HyperMobiliteit Syndroom (HMS); diagnostiek vanuit 
genetisch perspectief

Het vaststellen van hypermobiliteit is voor veel patiënten 
slechts het begin van een soms lang diagnostisch, therapeutisch 
en revalidatietraject. De hypermobiliteit kan geïsoleerd voorkomen, maar ook een 
manifestatie zijn van een uitgebreider -veelal erfelijk- beeld (“syndroom”) zoals 
het ehlers-danlos syndroom, marfansyndroom, loeys-dietzsyndroom en het os-
teoartritis-aneurysma syndroom waarbij levensbedreigende (met name) vasculaire 
complicaties kunnen optreden zoals aneurysmata of dissecties. Omdat er bij tijdige 
opsporing gezondheidswinst te halen valt, is vroege herkenning van belang. Het 
doel van deze voordracht is dan ook een kort en bondig overzicht te geven van 
syndromale vormen van hypermobiliteit, (de soms subtiele) alarmsignalen bij het 
lichamelijk onderzoek of de familieanamnese, en de (on-) mogelijkheden van 
DNA-diagnostiek. Met deze informatie zult u anders naar uw patiënten kijken en 
u zichzelf mogelijk afvragen wat u aan diagnosen heeft gemist. U zult handvatten 
krijgen om deze patiënten te herkennen en gericht te verwijzen voor eventuele 
aanvullende diagnostiek. 



Fiona Damstra
Revalidatiearts, Reade, Amsterdam

HMS en revalidatie

Mensen met een hypermobiliteit syndroom hebben vaak als kind
een vertraagde motorische ontwikkeling doorgemaakt De tonus 
van de spieren is laag en ze hangen eindstandig in hun banden
om te stabiliseren. Dit gaat samen met verstoring van de ontwikkeling van hun 
propriocepsis. Ze ontwikkelen mede daardoor een matig basis vertrouwen in 
lichamelijk functioneren. Hun fysieke piek - en duurbelasting is niet conform leef-
tijdgenoten en de ontwikkeling van hun zelfbeeld komt vaak in de knel.

Op jongvolwassen leeftijd wanneer er qua functioneren meer eisen aan hen wordt 
gesteld loopt het spaak. Binnen Reade Amsterdam zijn we een behandelprotocol 
gestart in samenwerking met Klinisch genetica polikliniek VUmc-AMC met als doel 
deze groep verder te begeleiden inzicht te geven in hun aandoening te leren sta-
biliseren en verbeteren van afstemming belasting belastbaarheid. Het doorbreken 
van verstorende ziekte cognities maakt er een belangrijk onderdeel van uit.

Ronald Kan
Fysiotherapeut, Heliomare, Wijk aan Zee
Manueel Therapeut, SOMT, Amersfoort

Niet het weefsel maar de pijn centraal, bij de behandeling 
van schouderpijn

Schouderpijn komt veel voor in Nederland met een jaarprevalentie 
van 31% (95%-BI 29,9-32,9%) en een puntprevalentie van 21% (95%-BI 19,6-
21,1). In de fysiotherapeutische praktijk bedroeg in 2006 het aandeel gecodeerde 
schouderklachten 5,8% (LIPZ). 

Diagnostiek van schouderpijn is zoals Sir Thomas Lewis in 1944 reeds me-
moreerde: “a system of more or less accurate guessing in which the endpoint 
achieved is a name.” De diagnostische accuratesse van fysieke schoudertests is 
teleurstellend laag en op basis daarvan kan geen valide uitspraak worden gedaan 
over de oorzaak van de schouderpijn. Ook beeldvorming laat ons hier in de steek 
omdat structurele afwijkingen in het schoudercomplex even vaak voorkomen bij 
asymptomatische als symptomatische personen. We zien immers ook geen pijn 
op een MRi of echo! Er is dus geen enkele relatie tussen symptomatologie en 
pathologie. Ook de gedurende vele jaren veronderstelde impingement van weke 
delen tussen humerus en schouderdak speelt geen rol. Bovendien weten we op 
basis van neurowetenschappelijk onderzoek, dat pijn niets zegt over de toestand 
van het weefsel. Waarom dan toch steeds de poging om dit wel te willen achter-
halen? Niet meer doen dus. Het leidt slechts tot onnodige operaties, die ook nog 
eens niet effectiever zijn dan oefentherapie.



Op basis van de huidige state of art lijkt het veelbelovend om niet (de pathofysio-
logie van) het weefsel centraal te stellen maar onze interventie veel meer te richten 
op de vermindering van pijn. We weten immers ook dat vooral psychosociale 
factoren het beloop van schouderpijn beïnvloeden. Meer focus op de behandeling 
van pijn en minder op de pathofysiologie van het weefsel zoals reeds door Little-
wood et al. voorgesteld. 

Rinco Koorevaar
Orthopedisch chirurg, DZ, Deventer

Incidentie en prognostische factoren van postoperatieve 
frozen shoulder na schouderoperaties

Introductie: Frozen shoulder is een invaliderende complicatie na 
schouder chirurgie. De incidentie, pathogenese en prognostische 
factoren zijn onbekend. Het doel van onze studie was om de incidentie en prog-
nostische factoren te onderzoeken van frozen shoulder na schouderoperaties.  
 
Patiënten en methoden: 505 opeenvolgende patiënten die een schouderoperatie 
hebben ondergaan zijn geincludeerd in een prospectieve cohort studie. Follow-up 
was 6 maanden na operatie. Een predictie model werd ontwikkeld om frozen 
shoulder na schouderoperaties te voorspellen. Vijf potentiële prognostische facto-
ren werden onderzocht: geslacht, diabetes mellitus, type fysiotherapie, arthroscopi-
sche of open operatietechniek en DASH score.

Resultaten: Frozen shoulder werd vastgesteld in 11% van de patiënten na een 
schouderoperatie en werd meer gezien in vrouwen (15%) dan in mannen (8%). 
Frozen shoulder werd gezien na elke type schouderoperatie. Een predictie model 
met 4 variabelen (diabetes mellitus, type fysiotherapie, arthroscopische chirurgie en 
DASH score) discrimineerde redelijk goed met een AUC van 0,712.

Conclusie: Postoperatieve frozen shoulder is een beruchte complicatie na schou-
deroperaties met een incidentie van 11 %. Prognostische factoren voor secondaire 
frozen shoulder na schouderoperaties waren: diabetes mellitus, type fysiotherapie, 
arthroscopische chirurgie en DAHS score.

Jeroen Alessie
Docent fysiotherapie, Avans Hogeschool, Breda

De rol van (myo)fibroblasten in Frozen Shoulder

Het ontstaan van een Frozen Shoulder is en blijft een lastig 
fenomeen om te verklaren. Vaak wordt er natuurlijk gekeken 
naar de patiënt en zijn beperkingen, naar de fasen die doorlopen
worden in dit specifieke beeld en welke behandelingsstrategie mogelijk het beste 
bijdraagt om tot een oplossing te komen. Minder vaak hebben we het over een



mogelijke (bindweefsel)fysiologische verklaring die tevens handvatten zou kunnen 
bieden in preventie en behandeling bij Frozen Shoulder. In deze parallel sessie ga 
ik deze mogelijke onderliggende bindweefselfysiologie bespreken en de rol van 
fibroblasten en myofibroblasten in combinatie met de rol van enzymen als Matrix 
Metalloproteïnase (MMP) hierin. 

Ruud Schuitemaker
Fysio- en manueeltherapeut, Schuitemaker fysiotherapie en
manuele therapie, Amsterdam

Praktijk handvatten bij de diagnose en behandeling van de
Frozen Shoulder

De SNN richtlijn + addendum bevatten de tot en met begin 2016
beschikbare wetenschappelijke onderbouwing van het diagnostisch en therapeu-
tisch proces, een duidelijke definitie en beschrijving van het patroon, ‘rule in’ en 
‘rule out’-adviezen, klinimetrie en adviezen over onderzoek- en behandelvaardig-
heden. Zonder artroscopie kan de diagnose FS pas enkele maanden na de start 
van de initiërende synovitis met redelijke zekerheid worden gesteld (!). Differen-
tiaal-diagnostisch dient onderscheid te worden gemaakt tussen diverse vormen 
van “stijve schouders” zoals de (postoperatieve) stijve schouder, de omartrose, de 
acute bursitis/tendinitis calcarea, de posterieur gefixeerde schouderluxatie en de 
polymyalgia rheumatica. 

Interventies op geleide van de mate van reactiviteit
De mate van weefselreactiviteit (hoog, matig, laag) en de 3 richtlijnprofielen zijn 
leidend voor de keuze en dosering van de fysiotherapeutische interventies. De 
eerste contacten tijdens de hoog reactieve, zeer pijnlijke beginfase (Freezingfase 
of ontstekingsfase) bestaan vooral uit het informeren over het patroon van de FS, 
het analyseren en elimineren van de herstelbelemmerende factoren en het uitleg-
gen hoe de pijn kan worden beïnvloed. Dit kan een belangrijke (gunstige) invloed 
hebben op de pijnbeleving en wordt het ontstaan van negatieve illnessbeliefs en 
ongewenste negatieve stress voorkomen. Door het betrekken van de eventuele 
overige zorgverleners en de mantelzorg krijgt de fysiotherapeut het vertrouwen 
en de rol van ‘spin in het web’. Naast informeren en uitleggen worden adviezen 
gegeven over manuele verrichtingen, aandacht voor de rest van het lichaam, pijn-
demping en het sturen en begeleiden van oefeningen waarbij geen extra (na)pijn 
wordt geaccepteerd.  Extensieve duurtraining en ontspanningsoefeningen voeren 
de boventoon. Er mag niet te agressief worden geoefend vanwege aanwezigheid 
van myofibroblasten in deze fase.

In de matig reactieve fase (vooral tijdens de Frozen fase of stijfheidsfase) en zeker 
in de laag reactieve fase (vooral tijdens de Thawing fase of dooifase) verdwijnen 
de myofibroblasten uit het glenohumerale collagene kapsel en ligt de nadruk van 
de therapeutische interventies op het begeleiden, stimuleren, sturen en evalueren 
van het systematisch - met toenemende frequentie en intensiteit - (actief) oefenen



richting alle eindstanden. De Matrix Metalloproteïnasen (zie de voorafgaande lezing 
van Jeroen Alessie) spelen hier een belangrijke rol om de niet structurele cros-
slinks verder te kunnen verbreken en de ROM te verbeteren.

De frequentie en dosering van de aanbevolen interventies en de voortgang van 
het langdurige FS-proces dienen met klinimetrie scherp te worden geëvalueerd. 
Bij hoge, matige en lage reactiviteit wordt respectievelijk geen (extra) napijn, 4 uur 
napijn en 24 uur napijn geaccepteerd na een interventie. ‘Gecentreerd bewegen’ 
van de schoudergordel staat centraal naast de continue zorg voor de rest van 
lichaam en geest. Door gebruik te maken van de ‘24 uur regel’ wordt duidelijk 
welke reactie acceptabel is na een behandel- of oefensessie. Het stimuleert daar-
bij de verantwoordelijk van de patiënt met een FS voor de progressie tijdens zijn 
behandelproces. In het addendum wordt de gestandaardiseerde anteflexiemeting 
aanbevolen als – nog niet onderbouwd – alternatief voor de weinig betrouwbare 
goniometingen tijdens het gemiddeld 1 tot 3 jaar durende “self limiting” proces.

Niels Pesser
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Thoracic Outlet Syndroom (TOS)

Het Thoracic Outlet Syndroom (TOS), ook wel het schouder-
gordelsyndroom genoemd,  is een verzamelnaam voor klachten
veroorzaakt door beknelling van de vaatzenuwbundel in het
schoudergebied. Deze vaatzenuwbundel bestaat uit de arteria brachialis, de vena 
brachialis en de plexus brachialis. De klachten na beknelling van deze vaatze-
nuwbundel ontstaan met name in de nek-, schouder- en armregio en kenmerken 
zich doordat ze opkomen of verergeren bij het heffen van de arm. Een tekort 
aan gedegen wetenschappelijk onderzoek, de complexiteit van de diagnose en 
de complexiteit van de behandeling hebben erin geresulteerd dat TOS patiënten 
eenduidige zorg moeten ontberen.  Echter, in 2016 is een rapportage standaard 
voor de diagnose en behandeling van TOS gepubliceerd. Aan de hand van deze 
rapportage standaard en een multidisciplinaire inbreng, kan TOS goed worden 
gediagnosticeerd en behandeld. Bij dit multidisciplinaire TOS-zorgpad speelt u als 
gespecialiseerde fysiotherapeut een belangrijke rol; het uitsluiten van de differenti-
aal diagnosen, het uitvoeren van de conservatieve behandeling en het mobiliseren 
van patiënten na een chirurgische interventie is van groot belang voor de diagno-
sestelling en behandeling. Vandaar dat tijdens deze voordracht de huidige praktijk 
omtrent de diagnose en behandeling van het Thoracic Outlet Syndroom kort wordt 
besproken waarbij met behulp van de rapportage standaard en patiëntcasuïstiek 
de fysiotherapeutische mogelijkheden voor patiënten met TOS uitgebreid uiteen 
worden gezet.



Rens Bexkens
Promotie-onderzoeker Orthopedie, AMC & UvA, Amsterdam
ANIOS Interne Geneeskunde, MC Slotervaart Ziekenhuis, 
Amsterdam

Elleboogpijn bij jongeren

Osteochondritis dissecans (OCD) refers to an acquired, localized
disorder of the subchondral bone resulting in separation and fragmentation of the 
subchondral bone and overlying cartilage, but is not the result of an acute os-
teochondral fracture. The incidence of OCD is increasing among young athletes 
(gymnasts, baseball and tennis players), and may cause elbow pain, swelling, and 
catching and locking of the elbow. In an early stage, OCD may cause mild pain to 
the lateral aspect of the elbow, in an advanced stage, it may cause swelling, loss 
of motion, and locking sensations, and eventually leads to cessation of sporting 
activities. The exact cause remains unknown, however, it is likely that the etiology 
is multifactorial with potential causes including repetitive micro-traumata, poor vas-
cularization, and a genetic predisposition. Nonoperative treatment is advocated in 
early lesions, whereas advanced OCD requires a surgical approach. Many surgical 
techniques have been developed over the past two decades including debride-
ment with or without bone marrow stimulation and loose body removal, fragment 
fixation, and osteochondral autologous transplantation, among other novel tech-
niques. A high index for suspicion is needed to prevent delay in the diagnosis in 
this particular population.

Jos IJspeert
Fysiotherapeut, Radboud UMC, Nijmegen

N.phrenicus uitval bij neuralgische amyotrofie

Paul van der Tas
Sportfysiotherapeut, echografist, Borne

Van SIS via SAPS naar PSI? Echografie objectiveert

Jarenlang werd de werkdiagnose SIS (Subacromiaal 
Impingement Syndroom) gebruikt voor mensen met 
schouderpijn. De validering van het ‘impingement’ fenomeen is
inmiddels verworpen en vandaag de dag spreken we over SAPS. Die ogenschijnlijk 
simpele stap leidt tot het ontwikkelen van nieuwe hypotheses over de oorzaak van 
SAPS. Welke waarde dienen we toe te kennen aan de klinische testen, al dan niet



geclusterd? Is de AHD (Acromio-Humeral Distance) eigenlijk wel relevant bij 
schouderpijn? Welke verklaring dienen we toe te kennen aan de fysiotherapeuti-
sche interventies?

Komt impingement dan helemaal niet meer voor bij SAPS? Er is een impinge-
ment syndroom gelokaliseerd aan de dorsale-craniale zijde van de schouder 
en aanvankelijk beschreven bij bovenhandse en werpsporters. Met toenemende 
mate van kennis en kunde (beeldvorming) zien we dit echter ook optreden bij 
niet-sporters: het Internal of PosteroSuperior Impingement (PSI). Dat is de focus 
van deze presentatie. Er is nog geen literatuur voorhanden over echografie bij PSI 
en wordt MRI gezien als de gouden standaard. Na onderzoek in het Skillslab van 
de Erasmus Universiteit, internationale scholing en eigen onderzoek onder meer 
dan 100 patiënten met het klinische beeld PSI, blijkt er een objectiverende rol voor 
echografie bij dit klachtenbeeld. Deze voordracht zal inzicht geven in de rol van 
vooral dynamisch echografisch onderzoek bij dit “daadwerkelijke” impingement en 
de behandeling daarvan.

Jacomine Blokvoort
Master Sportfysio- en manuele therapie, MSU Echografist, 
Fysio Fit Borne

De rol van echografie voor de schouderfysiotherapeut

Het Schoudernetwerk Twente (SNT) is in 2015 begonnen met
haar leden in te delen in werkgroepen. Eén van die werkgroepen 
houdt zich bezig met Echografie. Zij bestaat uit fysiotherapeuten die dagelijks 
gebruik maken van het diagnostische middel echografie bij de schouderpatiënt. 
Steeds meer fysiotherapeuten kiezen voor het gebruik van echografie, deels vanuit 
de behoefte aan meer onderbouwing van onderzoek bij DTF, met hierdoor verschil 
in investering in opleiding en apparatuur, deels uit commercieel oogpunt. Hier-
door ontstaat een grote diversiteit in kennis, uitvoering en gebruik van echografie. 
Omdat er steeds meer groei is onder fysiotherapeuten die echografie gebruiken in 
de praktijk en de opleidingen hiervoor, is er veel behoefte is aan een juist gebruik 
van echografie (recht doet aan de mogelijkheden van echografie in de eerste lijn), 
goed geprotocolleerd beeldvormend onderzoek, kennis van definities, het stellen 
van een (werk)diagnose met uiteindelijk uniformiteit in verslaglegging. 

Ten eerste is dit belangrijk voor het klinisch redeneren tijdens het onderzoek en 
de behandeling van de schouderpatiënt. Ten tweede is het van belang naar de 
stakeholders en verwijzers toe, wegens de fragiele positie die de echograferende 
fysiotherapeut inmiddels heeft. Echografie is immers nog niet toegekend tot het 
domein van de fysiotherapeut. De werkgroep Echografie van het SNT heeft een 
richting ingezet die landelijk doorgevoerd zou kunnen worden met betrekking tot 
geprotocolleerd beeldvormend onderzoek, het bijbehorend klinische redeneerpro-
ces aan de hand van duidelijke onderbouwde definities en dito uniforme verslag-
legging. Deze lezing zet uiteen hoe dit tot stand is gekomen.



Lori Michener
Research Prof., Physiotherapy dep, University of 
Southern Carolina

Best practice in shoulderpain rehab

Most important oucome measurements;

State of the art scapular dysfuntion;

STAR classification;

Topic for the coming years.



Notities



Notities




