
14-05-2016, Klimmen, deel 2, Gerard Koel.

OVER FT DIAGNOSTIEK bij 
patiënten met SCHOUDERPIJN.



Programma
1 dagdeel, 14 mei 2016, Klimmen, Limburg

• 09:00 – 10:30 uur: Eerste deel over FT diagnostiek bij patiënten met SP 

• 10:30 – 11:00 uur: pauze met koffie / thee

• 11:00 – 12:30 uur: Tweede deel over SNN KR model, 3S lijst en casus

• 12:30 – 13:00 uur: Afsluiting, vragen, discussie, plannen



INHOUD 2 :

1. Over klinisch redeneren i.h.a.
2. Het SNN model Klinisch Redeneren
3. Casus als voorbeeld hanteren model



• Ziekte, aandoening (ICD):
frozen shoulder, subcapitale humerus 
fractuur, cuff ruptuur, labrum letsel.

• Syndroom: zoals impingement, instabiliteit.
Er is weliswaar een combinatie van klinische 
verschijnselen die vaak samen voorkomen 
maar zonder duidelijke oorzaak, beloop, 
therapie en prognose.

• Symptoom: schouderpijn (PHS), stijve 
schouder, GIRD, hypermobiliteit.

Klassering in diagnoses.



• Pijn bij actief eleveren van de arm.
• Geleidelijke ontstaanswijze.
• Nocisensorische pijn met ‘referred pain’ in 

bovenarm en soms onderarm. 
• Leeftijd patiënt tussen 40 – 60 jaren.
• Biomechanisch patroon: 

patiënt kan aangeven wat pijn erger c.q. 
minder erg maakt.

Context schouder. 
Diagnose impingement of SAPS?

kenmerken patroon  1/2.



• Anamnese:
leeftijd, ontstaanswijze,
klachtenregio, toename 
bij ‘boven-schouder’
activiteiten.

• Actief bewegingsonderzoek:
painfull arc: ½-wege of hoog.

• Zin klinische tests???
• We moeten immers nog wel ‘iets’ behandelen.

Context schouder. 
Diagnose impingement of SAPS:

kenmerken patroon  2/2.



Over stappen in het diagnostisch proces.



Over stappen in het diagnostisch proces.

• Patho-anatomisch probleem?

• Patho-kinesiologisch probleem?

• Kinesio-pathologisch probleem?



1. Subacromiaal gewricht (SubAcromiaal PijnSyndroom)
- 1a: primair impingement SIS / SAPS (inclusief RC letsels)
- 1b: secundair impingement SIS / SAPS (zie aldaar)

2. GH – passieve (KBL) systeem: ↑ ROM (instabiliteit)
- 2a: instabiliteit passief: algemeen / concentrisch (AMBRI)
- 2b: deel passief systeem / spec. richting (TUBS /secSIS/SAPS)

3. GH – passieve (KBL) systeem: ↓ ROM (stijve SCH)
- 3a: meer richtingen / concentrisch: frozen shoulder
- 3b: deel KBL (kapsel – band – labrum) systeem: 

* 3b1: dorsale contractuur (beperkte endorotatie / secundair SIS / SAPS)
*  3b2: ventrale contractuur (beperkte exorotatie) 
*  3b3: caudale contractuur (beperkte abductie / secundair SIS / SAPS)

4. GH – intern:
- 4a: PSI impingement (pezen supra en / of infra spinatus)
- 4b: Labrum letsels (Bankart, SLAP, posterieur, post.infer.)

5. GH insufficiëntie RC spieren (↑ neutrale zone)
actieve instabiliteit: onvoldoende centralisatie kop(sec.SIS/SAPS)

Klassering in FT - SCH diagnoses 1 / 2.



6. ST: insufficiëntie actieve systeem
- 6a: Dispositie type 1, 2 en / of 3
- 6b: Diskinesie type 1, 2 en / of 3 (secundair SIS / SAPS)

7. AC gewricht 
- 7a: hypomobiliteit, artrose, randwoekering (sec. SIS/SAPS)
- 7b: hypermobiliteit / instabiliteit naar craniaal of ventraal

8. Myofasciaal klachtenbeeld (actieve MTP’s RC / sch.gordel)
9. Bewegings Disfunctie Syndroom (↓ kwaliteit v. bewegen)

↓ coördinatie, slordig bew. met ‘give’, te weinig selectief) 
10. Hypomobiliteit thoracaal / CTO / ribgewrichten

PPIVM’s, PAIVM’s, beperkte ROM extensie
11. Sensitisatie segmentaal C5 en / of C6

11a: Nocisensoriek weefsels met innervatie van C5 / C6
11b: Functiestoornissen C5-C6 en / of C6-C7

12. Sensitisatie algemeen (Chronisch pijnsyndroom)

Klassering in FT - SCH diagnoses 2 / 2.



An Cools et al (2008): Diagnostisch model.



Cools & Ellenbecker (2011): Therapeutisch model.



Stappenplan bij onderzoek SCH patiënt.
1. Onderzoek gericht op medische classificatie:

specifiek (‘rode vlag’) versus niet-specifiek (indeling HA!).
2. Vaststellen of sprake is van een biomechanisch patroon

(eventueel in combinatie met een inflammatoir patroon)
3. Substraat 1: Vaststellen van een ICD aandoening (medisch); 

zoals frozen shoulder, peesruptuur, labrum, artritis.
4. Substraat 2: Vaststellen FT beeld. Zoals: secundair 

impingement, actieve GH instabiliteit, myofasciaal, CTO-thor.
5. Onderzoek naar kinesio-pathologische beelden:

reductietests, SSMP’s, MWM.
6. Onderzoek alg. mechanismen die SCH pijn in stand houden 

zoals segm. sensitisatie, ‘slecht’ bewegen, core instability.
7. Onderzoek gele, oranje, blauwe en zwarte vlaggen.
8. Vaststellen of fysieke / geestelijke ‘conditie’ voldoende is.



Combinatie diagnose >> interventie.
• Cyriax: ‘First diagnosis’.
• Hanteren van modellen / classificaties / klinische 

tests moet geen ‘academische’ discussie zijn!
• Het gaat om de koppeling naar een passend plan 

van aanpak (met hier: FT / MT interventies).
• Uiteindelijk dient het gezondheidsprobleem van de 

patiënt verminderd c.q. opgelost te worden.



1. Container begrip

Combinatie diagnose >> interventie.

2. Medische / orthop. diagnose

3. FT / MT diagnose

4. Koppeling naar FT interventie



Container indeling SP.
• SAPS schouder / RC letsel
• Stijve, beperkte schouder
• Instabiele schouder
• (Post) Traumatische schouder
• Resterende SCH aandoeningen

- Myofasciaal syndroom
- Chronisch pijnlijke schouder
- Met / zonder segmentale / centrale sensitisatie





De 5 start ‘containers’.



7 levels SNN KR model

1. Indicatie voor FT?
2. Welke container?
3. Subcategorie 1.
4. Subcategorie 2.
5. Biomechanisch/somatisch

of (meer) Psych./cognitief?
6. Relevante functionele / 

keten aspecten (SSMP’s)?
7. Mate van reactiviteit;

3 stadia:hoog-midden-laag



Casus 1 / 3.
• 46 Jaar oud, ergotherapeute, in Roessingh
• Sinds 5 jaren; intermitterend, soms bursa
• Nu: pijn recht erbovenarm, ook TWK / scapula
• Sinds ½  jaar toenemend / biomech.patroon
• Harp spelen gaat steeds moeilijker (<10 min.)
• Geen trauma in de voorgeschiedenis

• Observatie: zie volgende dia





Observatie / actief bewegen.



Casus 2 / 3.
• 46 Jaar oud, ergotherapeute, in Roessingh
• Sinds 5 jaren; intermitterend, soms bursa
• Nu: pijn recht erbovenarm, ook TWK / scapula
• Sinds ½  jaar toenemend / biomech.patroon
• Harp spelen gaat steeds moeilijker (<10 min.)
• Geen trauma in de voorgeschiedenis

• Observatie: scapula dispositie \ laagstand
• Toegenomen thoracale kyfose
• AROM: licht beperkte max. elevatie re

• Doelstellingen nader onderzoek ??



Casus 3 / 3.
• 46 Jaar oud, ergotherapeute, in Roessingh
• Scapuladispositie 1; laagstand rechts
• Geen painfull arc, wel eindstandig elevatie 

rechts licht beperkt (tevens licht pijnlijk);
PROM exorotatie in adductie = voldoende

• Krachtsverlies re exorotatoren (53 vs 65 N)
• HK test -; Neertest -; Yocumtest licht +; 

Apprehension / relocation test +; GIRD -
• Verkorting pectoralis minor
• Hypomobiliteit CTO & hoog-mid thoracaal
• Conclusies / doelstellingen behandeling ??



Primair SAPS:
- non-outlet:
kapsel –bursa –pees;
- outlet:
verandering acromion.

Secundair SAPS:
‘oorzaak’ distaal rode lijn
- contractuur GH gewr.

(dorsale kapsel)
- instabiliteit GH gewr.
- instabiliteit ST gewr.
- stoornis CTO
- stoornis CWK / TWK
- core instability
- chronisch pijnsyndr.



7 levels SNN KR model
1. Indicatie voor FT?
2. Welke container?
3. Subcategorie 1.
4. Subcategorie 2.

5. Biomech./somatisch
of Psych./cognitief?

6. Relevante functionele/ 
keten aspecten (SSMP’s)?

7. Mate van reactiviteit;
hoog- midden- laag

1. Ja, pluis, geen rode vlaggen
2. SAPS schouder (container 1)

3. Secundair SAPS (cel 1.2)

4. Naast peesletsel klein (cel 1.1.1)
Vooral hypo keten (cel 1.2.5)

5. Score 3S lijst 3 punten:
therapie richten op somatische aspecten

6. Met name 6.3 is positief:
therapie richten op opw.rot / post tilt sc.

7. Mate inflammatie / irritatie: 2
training pees starten met excentrisch
oefenen met max. pijnscore 4;
mobilisaties wel intensief uit te voeren.



1. Subacromiaal gewricht (SubAcromiaal PijnSyndroom)
- 1a: primair impingement SIS / SAPS (inclusief RC letsels)
- 1b: secundair impingement SIS / SAPS (zie aldaar)

2. GH – passieve (KBL) systeem: ↑ ROM (instabiliteit)
- 2a: instabiliteit passief: algemeen / concentrisch (AMBRI)
- 2b: deel passief systeem / spec. richting (TUBS /secSIS/SAPS)

3. GH – passieve (KBL) systeem: ↓ ROM (stijve SCH)
- 3a: meer richtingen / concentrisch: frozen shoulder
- 3b: deel KBL (kapsel – band – labrum) systeem: 

* 3b1: dorsale contractuur (beperkte endorotatie / secundair SIS / SAPS)
*  3b2: ventrale contractuur (beperkte exorotatie) 
*  3b3: caudale contractuur (beperkte abductie / secundair SIS / SAPS)

4. GH – intern:
- 4a: PSI impingement (pezen supra en / of infra spinatus)
- 4b: Labrum letsels (Bankart, SLAP, posterieur, post.infer.)

5. GH insufficiëntie RC spieren (↑ neutrale zone)
actieve instabiliteit met craniaal verplaatsing kop (sec.SIS/SAPS)

Klassering in FT - SCH diagnoses 1 / 2.



6. ST: insufficiëntie actieve systeem
- 6a: Dispositie type 1, 2 en / of 3
- 6b: Diskinesie type 1, 2 en / of 3 (secundair SIS / SAPS)

7. AC gewricht 
- 7a: hypomobiliteit, artrose, randwoekering (sec. SIS/SAPS)
- 7b: hypermobiliteit / instabiliteit naar craniaal of ventraal

8. Myofasciaal klachtenbeeld (actieve MTP’s RC / sch.gordel)
9. Bewegings Disfunctie Syndroom (↓ kwaliteit v. bewegen)

↓ coördinatie, slordig bew. met ‘give’, te weinig selectief) 
10. Hypomobiliteit thoracaal / CTO / ribgewrichten

PPIVM’s, PAIVM’s, beperkte ROM extensie
11. Sensitisatie segmentaal C5 en / of C6

11a: Nocisensoriek weefsels met innervatie van C5 / C6
11b: Functiestoornissen C5-C6 en / of C6-C7

12. Sensitisatie algemeen (Chronisch pijnsyndroom)

Klassering in FT - SCH diagnoses 2 / 2.



Casus therapie :

Mobiliseren 
mid-thoracaal

extensie / 
rechts rotatie.



Mobiliseren hoog thoracaal re rotatie.



Posterior tilting rechter scapula: rekken / voorbereiden &
gevolgd door actief oefenen lower trapezius.
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