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Inhoud.

1. Huiswerkopdracht dagdeel 3.

2. Waarom doet RCR-SP pijn?

Rationale i.e.z. voor oefentherapie.

3. Oefentherapie bij RC letsels / RCR-SP.

4. Zijn er ook andere rationales voor 

oefentherapie bij RCR-SP?

5. Afsluiting.



1. Huiswerk dag 3 :

• Studie Holmgren et al.
Studie Bjornsson et al

• Video bekijken/ bespreken over verschillen 
tussen evidence based FT & best practice.



Holmgren et al; fig 1: Anatomy of the shoulder. 

Holmgren T et al. BMJ 2012;344:bmj.e787



Fig 2 Flow of participants through study of effect of specific exercise strategy on patients 
with subacromial impingement syndrome. 



Effect studie:

1 Patiënten zijn door randomisatie verdeeld? □ JA      □ NEE

2 De toewijzing / randomisatie is geblindeerd uitgevoerd? □ JA      □ NEE

3 De groepen zijn bij aanvang prognostisch vergelijkbaar? □ JA      □ NEE

4 De patiënten / proefpersonen zijn geblindeerd? □ JA      □ NEE

5 De therapeuten zijn geblindeerd? □ JA      □ NEE

6 Zijn de observatoren / analytici geblindeerd? □ JA      □ NEE

7 Adequate follow up? □ JA      □ NEE

8 Is het protocol goed gevolgd? (tenminste 1x ITT principe) □ JA      □ NEE

9 Verschillen tussen groepen zijn ‘statistisch’ weergegeven. □ JA      □ NEE

10 Zowel centrale als spreiding maat worden weergegeven? □ JA      □ NEE

Totaal score / 10



Effect studie:

1 Patiënten zijn door randomisatie verdeeld? JA

2 De toewijzing / randomisatie is geblindeerd uitgevoerd? JA

3 De groepen zijn bij aanvang prognostisch vergelijkbaar? JA

4 De patiënten / proefpersonen zijn geblindeerd? NEE

5 De therapeuten zijn geblindeerd? NEE

6 Zijn de observatoren / analytici geblindeerd? JA

7 Adequate follow up? JA

8 Is het protocol goed gevolgd? (tenminste 1x ITT principe) NEE

9 Verschillen tussen groepen zijn ‘statistisch’ weergegeven. JA

10 Zowel centrale als spreiding maat worden weergegeven? JA

Totaal score 7   / 10



Vraag 2:

Alle ‘behandelingen’ gegeven

door dezelfde therapeut.

• Voordeel: dezelfde aanpak.

• Nadeel: kans op vertekening door voorkeur 

therapeut.



Vraag 3:

Gaat het over een primair impingement?

• Primair: 

oorzaak ligt proximaal van caput humerus.

• Secundair:

doelen van de 6 oefeningen deels gericht 

op secundair impingement.



Vraag 4: Over het gebruik van het 

‘pain monitoring model’?



Vraag 5: Over de ernst van de

‘impingement’ aandoeningen.





Vraag 6:

Over het ‘simpele’ oefenschema.

• Oefenschema oogt wat onhandig m.b.t. de 

excentrische oefeningen.

• Een simpel schema zou de patient trouw / 

compliance kunnen verbeteren.



Vraag 7:

Over de MCIB / SCIB van de CMS.







Onverwacht (?) goede resultaten van

deze effectstudie met 

7 behandelingen in 12 weken.

1. Relevante verschillen CMS score.

2. Alle andere uitkomstmaten + voor 

specifieke oefentherapie.

3. Relevant verschil in Likert scores;
responders spec. oef. vs controle: 69%-24%.

4. Grote groep verdwijnt van de wachtlijst 
voor operatief ingrijpen: 80% vs 37%.



Toegevoegde waarde Björnsson (2014):

– Follow up na 12 maanden (9 maanden extra):
nog 2 patiënten er bij voor operatie in de specific 
exercise group (totaal 12; = 24%); 
in de controle groep: blijft bij 29 (= 64%).

– Duidelijke voorspellende waarde van de CMS lijst:
- score’s onder de 36: kans op surgery= 71%;
- score’s tussen de 36 – 44: 50%;
- score’s tussen de 45 – 58: 29%;
- score’s boven de 58: 23%.

– Bij FTT stijgt de kans op een operatie; bij PTT niet!

– Toegenomen evidentie voor oefentherapie als 
eerste keuze therapie bij ‘primaire’ SAPS. 





DRST: onderzoekend behandelen.

Goed functionerende LS (= RC) zorgen er voor

dat de kop gecentreerd blijft (geen translaties).





2. Waarom SP bij RCR-SP?

• Wordt behoorlijk ingewikkeld over gedaan.

• Overlap PIJN // FUNCTIE // PATHOLOGIE
wel associatie / geen direct oorzakelijk verband

• Over die ‘tendinitis myth’, is er nu wel of geen 
inflammatie?

• Hoe werkt oefentherapie i.e.z. om de 
peesklachten te verminderen / op te lossen. 

• Zijn er ook additionele behandelvormen?







Jill Cook / Sean Docking, 2015











Bovenstaand de mening van Jill Cook (Zurich, 2020),

boodschap: je kunt soms gebruikmaken van andere 

interventies maar oefentherapie / loading staat centraal!



Additionele FT behandelvormen?

Best Practice ≠ Evidence Based practice

• Ultrageluid therapie

• Shockwave therapie RSWT (of toch liever: ESWT?)

• EPTE: Echogeleide Percutane Therapeutische Elektrolyse

• Diepe dwarse fricties

• Bij pijn: oefenen samen met TENS

• Iets anders dat bij klinische situatie / patiënt past



Bovenstaand de mening van Jill Cook (Zurich, 2020),

boodschap: tamelijke cirkel redenering maar wel KISS

proof; leg een patient uit dat belasten nodig is!



3. Oefentherapie bij RCR-SP.

• Zie volgende sheets uit SNT SCH symposium 2020.

• Oefenprogramma’s met als doel de belastbaarheid 
/ trekvastheid van peesweefsel te verbeteren:
- nieuwe collagene vezels door cel activatie
- vorming functionele cross-links
- inslijpen van de motorische aansturing
- wennen aan belasting
- rustig opbouwen in kleine stappen



Workshop Trainen bij RCR-SP.

SNT symposium 14-02-2020
Gerard Koel, FT.



Inhoud presentatie

• Inleiding peesaandoeningen

• Training-programma’s bij RCR-SP

• Wanneer, welk programma?

• Afronding, conclusies



1. Inleiding peesaandoeningen

• Waarom is sprake van pijn bij RCR-SP?

• Welke indelingen in peesletsels zijn er?

• Deze workshop gaat over SAPS patiënten met 
een primaire RCR-SP waarbij sprake is van:
- slechts een tendinopathie / tendinose
- een tendinopathie met een PTR
- een tendinopathie met een klein FTR

• Geen mentale, cognitieve of procesmatige disfuncties

• Voor massieve RC rupturen geldt een andere situatie 
met Torbay ‘compensatie’programma.



2. Training programma’s RCR-SP

1. Isometrisch oefenen

2. Excentrisch oefenen

3. Concentrisch en excentrisch oefenen

4. HSR: Heavy Slow Resistance schema

5. Functioneel trainen (ADL >> RtW)

6. Plyometrisch trainen

7. RtS training



2.1: Isometrisch oefenen

• 3 keer 30 – 45 seconden statisch

• Beginnen in scaptie positie
gebogen of gestrekte elleboog, + - dumbell

• Op 60% van de pijnlijke contractie

• Tussendoor 60 seconden pauze (bungelen)

• Variatie doseringsparameters?

• Opbouw / beloop / evaluatie oef.programma?



2.2: Excentrisch oefenen

• Start met 2 series van 10 – 15 hh, 1 keer pd

• Excentrische fase: langzaam, dus 3 – 4 seconden

• Beginnen in anteflexie, dan scaptie, dan abd.
gebogen of gestrekte elleboog, + / - dumbell

• Pijnscore tijdens laatste serie: NPRS 3 – 4.
Pijnscore na afloop: na 1,5 uur weer normaal

• Tussendoor 120 seconden pauze (+ lichte oef.)

• Variatie doseringsparameters?

• Opbouw / beloop / evaluatie oef.programma?



2.3: Concentrisch (+exc) oefenen

• Start met 2 series van 10 – 15 hh, 1 keer pd

• Concentrische fase: 1-2 sec / exc.fase: 3-4 sec

• Beginnen in anteflexie, dan scaptie, dan abd.
gebogen of gestrekte elleboog, + - dumbell

• Pijnscore tijdens laatste serie: NPRS 3 – 4.
Pijnscore na afloop: na 1,5 uur weer normaal

• Tussen series 120 seconden pauze (+ lichte oef.)

• Variatie doseringsparameters?

• Opbouw / beloop / evaluatie oef.programma?



2.4: Heavy Slow Resistance (HSR)

• Start met 2 series van 8 – 10 hh, om de dag

• Conc. fase: 3 sec / 2 sec isom. / exc.fase: 3 sec

• Beginnen in anteflexie, dan scaptie, dan abd.
gebogen of gestrekte elleboog, + /- dumbell

• Pijnscore tijdens laatste serie: NPRS 3 – 4.
Pijnscore na afloop: na 1,5 uur weer normaal

• Tussen series 120 seconden pauze (+ lichte oef.)

• Variatie doseringsparameters?

• Opbouw / beloop / evaluatie oef.programma?





HSR

ECC



Twee programma’s training Achillespees tendinopathie.
Pas op: voor bovenste extremiteit conservatief interpreteren!



Borg schaal 0-10
of: RPE 0-10

(Rating of Percieved
Exertion)



Borg schaal 0-10
of: RPE 0-10

(Rating of Percieved Exertion)

HSR

Ecc oef



2.2 & 2.4: Vergelijking 
Exc. Oef & HSR

• Type contractie: alleen exc of conc-iso-exc

• Contractie hoogte:
- Excentr. (2 oef, 3 series 15 hh): 50-70% 1RM
- HSR (4 oef, 3 series 10 hh>6 hh): 70-85% 1RM

• Exc.: 1* pd of 2* pd; HSR: 1* pd of om de dag

• RPE waarde (0 – 10): 
- HSR: 6 – 8 ; - Exc. oef.: 4 - 6

• Exc.: per oef 1 zijde; HSR: beide zijden tegelijk



2.5: Functionele oefeningen

• Uiteraard bepaald door ADL / werk patiënt 

• Naast kracht nu ook coördinatie / snelheid

• Theraband is een mooi middel

• Zie ook: Performance tests bovenste extr.

•

• Variatie doseringsparameters?

• Opbouw / beloop / evaluatie oef.programma?



2.6: Plyometrisch oefenen

• Met pre-stretch

• Lichte weerstand (5 – 10% van 1 MVIC)

• Hoge / max snelheid (re / li vergelijken)

•

• Variatie doseringsparameters?

• Opbouw / beloop / evaluatie oef.programma?



2.7: RtS: Return to Sport

• Uiteraard bepaald door sport patiënt 

• Meer kracht, coördinatie / snelheid, 
amplitude, uithoudingsvermogen

• ↑ absolute kracht, korte series, 90% MVIC

• Toepassen training principes

• Zie ook: Performance tests bovenste extr.

•

• Variatie doseringsparameters?

• Opbouw / beloop / evaluatie oef.programma?
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Toepassing oefenprogramma’s bij primaire RCR-SP
Model SchouderNetwerk Twente

1: Isometrisch oefenen

2: Excentrisch oefenen

3: Concentrisch & excentr.

4: Heavy Slow Resistance

5: Functioneel, ADL, RtW

6: Plyometrie

7: Return to Sport

dag 1                                                                             maand 3-4



Afronding, conclusies

• Waarom doet tendinopathie pijn?

• Trekvastheid moet verbeteren.

• Gaat alleen door stap voor stap 
langzaam de belasting op te voeren

• Gaat bij oefentherapie om maatwerk 
voor de SP patiënt



4. Andere ‘brede’ rationales voor 

oefentherapie bij RCR-SP.



Redenen voor oefentherapie.



Primaire SAPS / RCR-SP?

Secundaire SAPS / RCR-SP?







59

Hier wordt 
oefentherapie  
vooral als een 

mechanische prikkel 
gezien.



60

Zo gaat dat zo dankzij
MECHANOTRANSDUCTIE !



Maar oefentherapie heeft meer rationales…..



Zijn rationales voor oefentherapie meer gericht
op effecten in weefsels of op het brein ??



Maakt het voor de interventie 
oefentherapie uit met welke 

rationale je die toepast?









Presentatie Jeremy Lewis, PT World Congress 2021 



5. Afronding blok 9.

• Motivatie oefentherapie door Zweedse studies.

• Redenen voor pijn bij RCR-SP.

• Oefentherapie i.e.z.  >> loading !

• Oefentherapie in brede zin  >> 
- andere aspecten / samenhang
- andere patiënt kenmerken

• Zeer relevant voor schoudergespecialiseerde 
fysiotherapeuten >>  training = maatwerk !


