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Inhoud blok 5 :

1. Huiswerkopdracht dagdeel 2:

- artikel Ketola: Waarde opereren bij SAPS?

- artikel Kukkonen: beleid bij kleine SS tears?

- vragenlijsten: CMS, SDQ of DASH?

2. Ordening en timing klinische tests (dag 3).

3. Scapula: (dis)positie & (dis)kinesie (afsluiting).

4. Actieve stabiliteit ST gewricht:

aspecten van revalidatie (dag 3).

5. Actieve stabiltiteit GH gewricht:

aspecten van revalidatie (dag 3).



The Lancet, november 2017, n= 313, 3 groepen.













Kukkonen et al, Non-traumatic RC tears,

The Bone & Joint Journal, 2014.

▪ Waar gaat het over?

- niet – traumatische RC tears

- in de supraspinatus

▪ Centrale interventie = oefentherapie

▪ Additionele interventie:

- artroscopische decompressie

- idem + repair van de RC tear

▪ Meetinstrumenten: CMS, kosten, tevreden

▪ Hypothese: groep 3 heeft beste prognose







Vraag 1:

- Is de populatie herkenbaar in de eerste lijn?

- Zijn de 3 groepen prognostisch vergelijkbaar?



Vraag 1: 1 / 2 



Vraag 1: 2 / 2 



Vraag 2:

- Wat zijn de kenmerken van de oefentherapie?

- Zou je die interventie kunnen reproduceren?



Vraag 2:



Extra vraag :

- Wat vind je van het PO beleid na de ingrepen?



Vraag extra:



Vraag 3:

- Is kracht training bij een RC tear zinvol?

- Is een toename van 15 – 20% realistisch?



Vraag 3:  



Vraag 4:

- Wat vind je van de uitkomst maat CMS?

- Wordt zowel voldaan aan de MCIB als SCIB?



Vraag 4:



Extra vraag 2:

- Over personen met RC tears zonder SP?

- Wanneer zijn RC tears symptomatisch?



Extra vraag 2:

❑ 2/3 van de RC tears: a-symptomatisch;

1/3 van de RC tears: intermitterend / continu SP.

❑ Wanneer zijn RC tears symptomatisch en 

leiden tot SP?

- + weerstand testen

- + biomechanisch patroon (evt. met inflammatie)

- + primaire hyperalgesie (lokale drukpijn bursa zijde)

- + ‘impingement’ tests bij bursa zijde

+ apprehension / sensitisation /relocation test 

bij intern impingement



Vraag 5:

- Random opereren / oefenen is niet zinvol.

- Welke patienten sturen we naar de orthopeed?



Vraag 5:

- Wat zijn de prognostische factoren bij RC tears?

Review Fermont et al, JOSPT, 2014.

❑ Demografische factoren

jongere leeftijd, mannelijk geslacht

❑ Klinische factoren

doet aan sport, geen DM, grotere actieve ROM,

normale BMI, betere botdichtheid

❑ Structuur factoren / integriteit pees

kleinere cuff lesie, minder retractie, minder

vettige infiltratie, geen multipele leasies

❑ Chirurgische factoren / omvang lesie

geen AC pathologie, normale lange kop biceps



2.Ordening, timing klinische tests:

• Screenende tests.

• Validerende tests.

• Excluderende tests.

• Reductie tests.

• Mechanisme tests.

Overview dag 1 /

komt terug in dag 3.



2.Voorwaarden klinische tests:

• Inzicht in de kwaliteit van klinische tests.

• Kunnen toepassen van een hypothetico-

deductieve onderzoek strategie.

• Kunnen onderscheiden van verschillende 

types klinische tests.

• Goede praktische vaardigheid aangaande het 

toepassen van de test.

• Kennen van de criteria voor een + test.

• Correct interpreteren van een + of – test.



In het sagittale vlak om een laterolaterale as .

3. Scapula

positie &

kinesie /

afronding.



SRT: Scapular Reposition  test :

Therapeut stabiliseert 

Scapula met 1 arm:

hand om acromion,

pols t.h.v. spina 

scapula en 

onderarm over

margo medialis.

Geeft mogelijkheid

met andere arm

provocatie zoals

weerstand of

endorotatie 

(Hawkinstest)

uit te voeren.



Afwijking type 1:

anterior tilt



In transversale vlak om een verticale as.

Interne rotatie:

Cavitas glenoïdales draait

naar frontale vlak.



Interne rotatie:

- insufficiëntie serratus

- bij elevatie / abductie wijkt de 

margo medialis van de romp af

- vaak contractuur dorsale GH kapsel

Afwijking type II:

interne rotatie



In frontale vlak om een ventro-dorsale as.



Neerwaartse rotatie of 

mediorotatie li scapula



Neerwaartse rotatie cavitas glenoïdales:

- insufficiëntie trapezius & serratus

- weinig steun voor caput humeri

- overbelasting dreigt voor rotator cuff

- verkorte rhomboïdeï & levator scapulae 

Afwijking type III:

neerwaartse rotatie



IAG

m. trapezius descendens

- Stippellijn:

correcte positie 

scapula, cavitas

glenoïdalis omhoog.

- Dichte lijn:

ongunstige positie

scapula; IAG: ‘infe-

rior anterior glenoid’. m. serratus

anterior

Aspecten therapie.



Correctie stand scapula via proc. coracoïdeus :



Revalidatie serratus anterior :

1. Bewustwording protractie & opwaartse rotatie:

- stand met arm in elevatie tegen muur,

- via processus coracoïdeus naar craniaal / dors.

2. Ritmische stabilisatie:

- in stand bij de muur (ft beweegt scapula),

- in zijlig met hand tegen muur of wandrek.

3. Oefeningen ter verbetering spierfunctie:

- ruglig punch,               - zijlig punch,

- zit naar ante/exo/add  - borstlingse ligsteun.

4. Inleidend functioneel:

- serratus punch stand met theraband.

5. Functioneel: open keten met halter / werpvormen



De ‘wall slide’ 

oefening.



Training kracht m.serratus anterior (Ekstrom, 2003)



Revalidatie m. trapezius :

1. Bewustwording retractie & opwaartse rotatie:

- stand met weerstand spina scapulae,

- via processus coracoïdeus naar dorsaal.

2. Ritmische stabilisatie:

- in buiklig met scapula in correcte positie,

- in zijlig idem; ft trekt scapula uit positie.

3. Oefeningen ter verbetering spierfunctie:

- zijlig met correctie scapula en strekken arm,

- buiklig met arm in elevatie / abductie & halter.

4. Inleidend functioneel:

- Rowing in zit, -‘elbow in the pocket’ & band.

5. Functioneel: open keten met halter / werpvormen





Kracht m. trapezius 

ascendens 

(Ekstrom, 2003)



Elevatie: inleidend functioneel (m.serratus + m.trapezius)



4. Revalidatie RC (focus: spierfunctie!):

1. Bewustwording: uitleg ‘kapselspanners’

& uitvoeren DRST en DRT.

2. Ritmische stabilisatie:

- gesloten keten,

- open keten: met elleboog gesteund,

- open keten: met elleboog vrij in de ruimte.

3. Oefeningen ter verbetering spierfunctie:

- met halters,   - met pulley (theraband),

- series met 8-12 hh, 2-3 series, 1-2 sessies pd. 

4. Inleidend functioneel:

- open keten in goede kwaliteit, snelheid gepast.

5. Functioneel: open keten / werpvormen / snel.



DRST: onderzoekend behandelen.

Goed functionerende LS (= RC) zorgen er voor

dat de kop gecentreerd blijft (geen translaties).




