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Inleiding
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Inleiding (2)

=> “alles al geprobeerd; niks helpt. Is er echt niks aan te 
doen dokter?”

?



Evidence based medicine



Rotator cuff is een complex van pezen van 
de 4 scapulohumerale rotatorcuff spieren

 1 supraspinatus

 2 infraspinatus

 3 teres minor

 4 subscapularis

Cuff



Functie rotator cuff

 Mobiliteit

 Elevatie, rotaties, compressie kop-kom

 Dynamische stabilisatoren glenohumerale gewricht



Rotatorcuff cable

 Burkhart Arthroscopy 1993



 Rotatorcable =>niet alle cuffrupturen symptomatisch



Cuffrupturen

 Etiologie multifactorieel:

 Combi leeftijd-gerelateerde degeneratieve veranderingen en 
micro-/macrotraumata. Roken, hypercholesterolemie en FA 
zijn predisponerende factoren.

 > 60 jaar: 25% FT cuff rupturen 

 > 80 jaar: 50%



Opereren?

 Acuut

 Sport, <40jr → operatie

 Chronisch

 Langer klachten, geen trauma → beste behandeling? 

 Meestal eerst conservatief, 3 mnd

 “Acute on chronic” 

 50% kleine rupturen kunnen groter worden

 Mate van pijn niet gecorreleerd aan grootte ruptuur



Cuff repair



Tendon transfer

 Latissimus dorsi transfer:

 Niet te hechten posterosuperieure cuffrupturen (ISP en 
SSP), indien subscapularis goed

 Interne rotator-→externe rotator/depressor

 Pectoralis major transfer:

 Niet te hechten subscapularispees ruptuur



Latissimus dorsi transfer



Latissimus dorsi transfer



Pectoralis major transfer



Gebruik van scaffolds (voeding) of 
SCR: Superior Capsular Reconstruction



Dus…

 Niet elke cuffruptuur = operatieindicatie

 Irreparabele cuffletsels evt. behandelen met transfer



SAPS

 “SubAcromiaal Pijn Syndroom” 

(FKA “subacromiaal impingement syndroom” (SIS))

Richtlijn 2012 SAPS =>

 Moeilijk om een eenduidige anatomische diagnose te 
stellen

 Mechanische “impingement” van de rotator cuff onder 
het acromion lijkt steeds minder sterk onderbouwd te 
zijn

 Wel wordt de pijn rond het acromion versterkt door 
actieve abductie



Behandeling SAPS

 Primair conservatief

 Leefregels / uitleg

 Fysio

 Injectie anaesth. + steroid

 selflimiting



Atraumatische schouder pijn

Pijn bij abductie ? 

Duur < 6 weken Duur > 6 weken

Geen beeldvorming. 
Voorlichting.relatieve rust

NSAID , evt steroid injectie, 
arbeidsinterventie.

Beeldvorming: 
echo en X- foto

Bij onvoldoende effect



Beeldvorming: 
echo en X- foto

Andere 
pathologie

Tendinosis 
calcarea

Rotator cuff 
ruptuur

Rotator cuff 
intact

Handelen 
naar 

bevinden

Overweeg 
ESWT 

of barbotage

Actief
< 50

Niet sportief
actief

Inactief
> 50

Sportief, 
hoger niveau

< 35

MRI tbv
Herstelbaarheid

(retractie, vervetting)

Conservatief:
OT, injectie

MRI arthro
Tbv partiele ruptuur

Bij geen effect:
Conservatief:
OT, injectie



MRI tbv
Herstelbaarheid

(retractie, vervetting)

Niet herstelbare 
Rotator cuff

Herstelbare cuff?

Conservatief:
OT, injectie

Overweeg 
rotator cuff herstel



Conservatief:
OT, injectie

Blijvende 
Symptomen?

Overweeg meersporen
Revalidatiebeleid:

Coping, ergonomie, leefstijl

Overweeg bursectomie, 
decompressie of 

nettoyage



Dus…

 SAPS ipv SIS

 Behandeling i.p. conservatief (FT, injectie)

 Bij aanhoudende klachten evt. bursectomie / decompressie



GH instabiliteit

 Traumatisch vs. atraumatisch

 TUBS (Traumatic Unilateral Bankart lesion requiring Surgery) 

vs. 

 AMBRI (Atraumatic Multidirectional often Bilateral
Rehabilitation first line treatment, Inferior capsular shift 
eventually)



Stanmore classification



Stabilisatoren schouder

Statische

 Vacuum-effect

 Labrum

 Kapsel (GHL)

 Benig (versie glenoid)

Dynamische

 Propriocepsis

 Rotator cuff

 Scapulaspieren



TUBS / polar I

 Bankart (labrum/benig)

 Hill Sachs

 HAGL



Operatieve behandeling 
TUBS

 Scopische stabilisatie (recidief 10-15%)

 Latarjet procedure (recidiefkans <5%)

 Remplissage

 HAGL repair (scopisch / open) 



Bankart repair



Latarjet procedure

 Vergroten kom (“glenoid track”)

 Sling effect







Remplissage



HAGL repair



AMBRI / polar type II

Primair conservatief beleid: fysiotherapie

=> evt. open of scopische kapselplicatie



Open capsular shift



Scopische kapselplicatie



Dus:

 Traumatisch vs atraumatisch / TUBS-AMBRI

 Stanmore classificatie (polar I-II-III)

 Afhankelijk van structurele pathologie operatieve 
behandeling evt. met FT in voortraject (polar type III 
conservatief!)





Prothesiologie



Prothesiologie

Historisch overzicht

1893 Pean

1952 Neer mono block

1980 2e generatie

1985 Grammont reversed

1990 3e generatie



Epidemiologie

 +/- 2000 (R)TSP in Nederland (22.000 TKP en 26.000 THA)

 Electief vs. acuut 4 : 1



Indicatie

Invaliderende omarthrosis klachten:

 Pijn

 Functieverlies + cuffletsels

 3 en 4 part fracturen











Benadering

 Deltopectorale benadering

 M.subscapularis



Mogelijkheden vervanging 
schouder

 1 Hemi schouderprothese (fractuur)

 2 Totale schouder

 3 Resurfacing schouderprothese

 4 Reversed schouderprothese



1 hemi (fractuur)schouderprothese

 3 en 4 part fracturen

 Cuff intact

 Geen infectie

 Geen reuma

 Relatief jonge patient



2 resurfacing schouderprothese

Omarthrosis

 Cuff intact

 Goede bone stock

 Geen infectie

 Geen reuma

 Relatief jonge patient



3 totale schouderprothese

Omarthrosis

 Cuff intact

 Goede bone stock

 Geen infectie



4 reversed schouderprothese

 Cuffletsel

 Relatief oude patient(>70 jr)

 Revisie

 Chronische luxatie

 fracturen





Reversed schouderprothese

Voorwaarde: functionele deltoideus en voldoende 

bone stock

Centrum van rotatie naar mediaal en inferieur



Reversed schouderprothese

Resultaten:

Middellange termijn resultaten goed

 Goede pijn vermindering

 Toename elevatie, rotaties nemen niet toe

 Combi RSTP met latissimus dorsi transfer 
voor EXO



Complicaties

 Infectie

 Instabiliteit

 Slijtage(wear)

 Scapular notching



Notching bij reversed



 Vrouw 68 jr

 Blanco VG

 Sinds 2 jaar progressief last linker schouder, mogelijk na 
val ontstaan

Casus



 Milwaukee shoulder



CT MRI











Take home

 “Let’s make patients better” ≠ alles opereren

 Cuff letsels: ook soms bij acute letsels eerst conservatief

 SAPS: richtlijn

 GH instabiliteit: traumatisch vs atraumatisch / polar
I/II/III

 Prothesiologie: veel ontwikkeling in patient specific
instrumentarium / custom made prothesiologie



 Dank voor uw aandacht!


