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EIND DOELSTELLING (blz.4):

• Na afloop van de cursus heeft de 
fysiotherapeut het handelen bij 
patiënten met schouderklachten 
verbeterd.

• ‘Handelen’ betreft zowel onderzoek als 
behandelen.

• Het gaat met name om cognitieve en 
psychomotorische vaardigheden.



• https://www.saxion.nl/gezondheidwelzijnen

technologie/site/onderzoek/bewegen/netwer

ken/downloads/



EPIDEMIOLOGIE (int):

• Prevalentie in een open populatie:

- 06-11% bij patiënten tot 50 jaar,

- 16-25% bij patiënten boven 50 jaar.

• Periode-prevalentie 12 maand:

tussen 7 en 61% (dus onbetrouwbaar!)

• Risicofactoren: 

27 studies naar werkgerelateerde factoren:

zwaar werk/ ongunstige posities/ herhalen.

12 studies naar psychosociale factoren:

hoge eisen en weinig controle.

• Zweden: 18% verzuim door nek-schouder!



DMC3 - studie: Dutch population-

based Musculoskeletal Complaints

and Consequences Cohort study.

(Susan Picavet, 2003 – 2004)

• Steekproef van 8000 Nederlanders ouder dan 
25 jaar; ingedeeld in gelijke groepen van 10 
jaar, evenveel mannen & vrouwen en 
verdeeld over alle provincies.

• Alle personen ontvingen uitvoerige 
vragenlijsten met ‘anatomische’ indeling (5).

• Reminders per post en per telefoon.

• Uiteindelijk aantal deelnemers: 3664 (46,9%).



EPIDEMIOLOGIE (Ned):

• DMC3 studie: puntprevalentie schouderpijn= 

20,9%, 1jaar prevalentie: 30,3% &

liefst 50% van de patiënten consulteert een 

(para) medisch professional!

• Beloop van de aandoening: matig / slecht.

Slechts 50% is binnen 6 maand ‘genezen’; na 

12 maand heeft 40% nog steeds of opnieuw 

klachten (vd Windt, 1997; Kuijpers, 2005).

• Huisarts verwijst 30% van de patiënten met 

schouderpijn naar de fysiotherapeut.



2. ANATOMISCH APERITIEF &

Functionele anatomie: 

• Botstukken.

• Rotator cuff.

• Ligamenten.

• Labrum articulare.

• Musculatuur schoudergordel.







Links: intacte RC; rechts: geledeerde RC.

RC heeft centraal / caudaal gericht effect.







Video Rotator Cuff





GH gewricht frontaal krachtenkoppel





Krachtenkoppel transversale vlak.











1: lig. 

Coraco-

humerale

2: Proc.C.

3: TMajus

5:TMinus

9:   SGHL

10: MGHL

11: IGHL





Over SGHL & CHL (RC interval)

die de lange kop biceps stabiliseren



Over SGHL & CHL (RC interval)

die de lange kop biceps stabiliseren



In abductie ontstaat meer rek op MGHL & IGHL.







In abductie 

regelt IGHL

hangmat +

AIGHL & PIGHL

de stabiliteit 

van de kop

bij rotaties.





Gevaar A-IGHL                    &          P-IGHL.



Functie

coraco-

humerale

ligament.























C = Rotator Cable (stevige dwarsverbinding);

B = Rotator Crescent (dunne insertie).











Kapsel / RC pezen (Pouliart)

5 lagen (opp >> diep):

1. Oppervlakkige vezels CHL.

2. Parallelle vezels RC 

(eigenlijke peesvezels).

Op de RC bevindt zich 

een synoviale laag = 

onderste laag bursa.

3. Kleinere bundels.

4. Rotator Cable.

5. Capsulaire laag: 

intra articulair.



Pouliart / Gagey (blok1,3)

Bij letsels van ligamenten

aan de zijde van de 

humerus ontstaat alleen

instabiliteit indien 3 van 

de 4 zones worden

doorgesneden.



Zie 

Harryman

et al,

Blok 1,4.



Ventrale

RC Interval:

tussen de 

pijltjes.



3. HUISWERKOPDRACHT :

• Scapula positie & scapula beweging;

‘consensus’ over goede kwaliteit beweging

schoudergordel.

• Artikel An Cools over tests bij impingement.

• Twee artikelen / reviews Eric Hegedus.

• Artikel Jeremy Lewis over SSMP’s.

• Artikel Anju Jaggi over Stanmore triangle.



Positionering scapula :

• Algemeen: positie scapula in rust en bij 

bewegen.

• Bronnen: Mottram (2003), Ludewig (2004), 

Cools (2005).

• Scapula kan transleren en roteren;

assen en (osteo-kinematisch) bewegen.

• Revalidatie van scapula stabilisers:

- m. serratus anterior,

- m. trapezius (met name p. ascendens).



Verhoudingen in schoudergordel :



60˚

60˚

Scaptie

30˚

60˚



Scapula

t.o.v.

thorax.





1

3

2

5

4

Observatie 

in rust.



6. Scapulapositie & kinesie 1:



Observatie: regionaal of algemeen disfunctioneren?

GH probleem >> glenohumeraal behandelen.

Regionaal probleem >> ook schoudergordel behandelen.

Algemeen probleem >> ook algemeen benadelen.





Scapulapositie & kinesie :

• Drie assen & drie rotaties:

- transversale as: anterior – posterior tilt

- sagittale as: opwaartse – neerwaartse rotatie

- verticale as: interne – externe rotatie

• Twee verschuivingen via clavicula:

- sagittale as/frontale vlak: elevatie & depressie

- verticale as/transversale vlak: pro & retractie

• Optimale positie in rust met arm langs lichaam:

kleine anterior tilt (5-10º), 20º opwaartse rotatie, 35º 

interne rotatie.



ADL functioneren schoudergordel : 

• Goede functie schouder/sch.gordel slechts 

mogelijk bij goed functioneren hele keten.

• Observatie van scapula in rust; bij neerw. & 

interne rotatie ontstaat ongunstige IAG positie.

• Observatie van scapula bij bewegen;

functie trapezius en serratus anterior.

• Mobiliteit gewrichten schoudergordel.

• Coördinatie bij toenemend dynamisch 

functioneren (↑ amplitude, sneller, hh, kracht).



Dispositie / diskinesie:

type 1 type 2 type 3

anterior tilt interne rotatie neerw. rot.



Dispositie / diskinesie:

type 1 type 2 type 3

anterior tilt interne rotatie neerw. rot.





Scapulamusculatuur





Optimale scapulakinesie bij elevatie.

• Humeroscapulair ritme (2/3 GH & 1/3 ST).

• Scapula beweegt van / naar:

- neutraal tot 10º posterior tilt,

- van 20º naar 70º opwaartse rotatie,

- van 35º naar 25º interne rotatie.

• Naar elevatie en retractie.

• Test de kinesie bij verschillende hh, 

snelheid en zo nodig met haltertjes.



• Scapulo-thoracale glijvlak.

• AC & SC gewricht.

• Cervicothoracale 

overgang.

• Bovenste rib-wervel 

kolom gewrichten.

• Thoracale wervelkolom.

Mobiliteit gewrichten

schoudergordel:





LSST: Lateral 

Scapular 

Slide Test 

(Kibler, 1998).

Positie angulus inf.

t.o.v. wervelkolom:

re / li symmetrie.



Hegedus 1, 2012.



Best test clusters from current literature

Author(s)* Pathology* Test*Cluster* LR+*  LR-*

(Litaker,*et*al.,*2000) Rotator cuff tear 1.*Age*>*65*and* 9.84* 0.54*

2.*Weakness*in*external* rotat.

3.*Night*pain*

(Park,*et*al.,*2005)* Rotator cuff tear (FTR) 1.*Age*>*60*and* 28.0* 0.09*

2.*+*painful*arc*test*and*

3.*+*drop*arm*test*and*

4.*+*infraspinatus*test*

(Park,*et*al.,*2005)* Impingement* 1.*+*Hawkins-Kennedy* and* 10.56*  0.17*

2.*+*painful*arc*test*and*

3.*+*infraspinatus*test*

(Farber,*et*al.,*2006)* Anterior*instability* (traumatic)* 1.*+*apprehension*test** and* 39.68* 0.19*

2.*+*relocation*test*

(Guanche*&* Jones,*2003)* Labral*tear*  1.*+*relocation*test*and* 4.56  0.65*

2.*+*active*compression* test*

(Guanche*&* Jones,*2003)*  Labral*tear* 1.*+*relocation*test*and** 5.43*  0.67

2.*+*apprehension*test*

Hegedus 2, 2015.



SSMP’s

Welk type klinische tests 

betreft het?

Wat is het nut van SSMP’s?

Welke tests gebruik je al?













Drie voorwaarden voor het 

toepassen van SSMP’s.

1. Een reproduceerbare provocatie

(van dè pijn).

2. Minstens 30% reductie van pijn

(en/of verbetering van mobiliteit)

3. Bij herhaling van de SSMP toont

patiënt dezelfde respons.



Artikel Jaggi en Lambert: FT insteek.



Artikel Jaggi en Lambert: FT insteek.



4. ANDERE ASPECTEN I : 

• Geen simpele convex-concaaf regel GH;

bij werpbeweging (exo-abd-retr) verplaatst de 

humeruskop zich naar dorsaal; slechts bij ant. 

instabiliteit beweegt de kop naar ventraal.

• Vanwege de aanzuigende werking is GH geen 

distractie mogelijk! De schuifbeweging wordt 

juist onder druk tot stand gebracht; de 

load&shift testen. Dus geen piccilo tractie.

• Translaties zijn a-fysiologische bewegingen; 

kunnen wel therapeutisch ingezet worden.



4. ANDERE ASPECTEN II : 

• Bij ‘laxiteit’ kapsel-band apparaat GH: er 

treedt veel intra-articulair rollen op.

• Bij ‘hypomobiel’kapselband apparaat GH: er 

treedt veel intra-articulair schuiven op.

• Indeling / klassering scapuladiskinesie:

diskinesieën type 1, 2 en 3.

• Instabiliteit: neutrale zone & grote amplitudes.

• Veel nieuwe klinische tests die, wetenschap-

pelijk gezien, geen meerwaarde hebben.



4: OSTEO & ARTROKINEMATICA. 

OSTEO

KINEMATICA

ARTRO

KINEMATICA



ENDOROTATIE: artrokinematica 1. 

Start endorotatie humerus,

artrokin.: rollen naar voren.

Einde van de neutrale 

zone, rek dorsale kapsel.

Gerekte dorsale kapsel

leidt tot ventrale schuif.eindstand



ENDOROTATIE: artrokinematica 2. 

HYPO

mobiliteit

HYPER

mobiliteit

te veel schuif te veel rollen



ENDO

ROTATIE: 

artrokine-

matica 4. 

Bij hypomobiliteit:

Kop te ver naar 

ventraal: bij d en e

richting translatie

en rol-schuiven bij

het passief 

mobiliseren.



5. IMPINGEMENT SYNDROOM oud I : 

‘een pijnlijke

inklemming’

C.S. Neer: Anterior 

acromioplasty for the

chronic impingement

syndrome in the 

shoulder. J Bone Joint

Surg, 1972, 54: 41-50.

Zie: Bigliani, blok 1, 5.



5. IMPINGEMENT SYNDROOM oud II: 

1. Subacromiaal impingement Syndr. (SIS);
- primair: structurele veranderingen, drie 
stadia, outlet (benig) & non-outlet (weke d.) 
- secundair: standsveranderingen thorax / 
schoudergordel, samen met ventrale 
instabiliteit of dorsale contractuur.

2. Ventraal Coracoïdaal Imping. Syndr. (CIS);
afstand tussen coracoïd/tub.minus <6 mm.

3. Postero-superieur intern Imping. S. (PSI);
de pezen van de supra-, infraspinatus en / 
of teres minor schuren over dorsale rand.



5. IMPINGEMENT SYNDROOM oud III: 

SIS outlet: drie types acromion (zie Bigliani, 1997)



5. IMPINGEMENT SYNDROOM oud IV: 



5. IMPINGEMENT SYNDROOM oud V 

SIS, stadia volgens Charles Neer :

• Stadium 1: Jonge patiënten (< 25 jaren), nog 

weinig weefselschade maar wel inflammatoire 

reacties zoals oedeem en toename 

doorbloeding.

• Stadium 2: Leeftijd patiënten 25 – 40 jaren, 

wel weefselschade met fibrosering en 

tendinose, 2b: partieel letsel RC pezen.

• Stadium 3: Leeftijd > 40 jaren, chronische 

klachten, rupturen RC pezen, exostosen. 



5. IMPINGEMENT SYNDROOM oud VI: 

Secundair SIS: 

Derk Stenvers.



5. IMPINGEMENT SYNDROOM VII,

Intern PSI: 

• De binnenzijde (‘undersurface’) van de supra-

of infraspinatus pees is beschadigd, soms de 

pees van de m. teres minor.

• Oorzaak is het ‘frictioneren’ van de pees over 

de achterrand van het glenoïd (rim).

• De pees is gerafeld vaak in combinatie met 

een kleine leasie in het dorsale (bovenste) 

deel van het labrum.

• Zie McFarland, Paley en Hamner (blok 1, 7).



5. IMPINGEMENT SYNDROOM VIII,

Intern postero-superior impingement: 

De hoge painful arc.



5. IMPINGEMENT SYNDROOM IX,

Intern PSI: 



Intern PSI:
arm in 180º elevatie



5. IMPINGEMENT SYNDROOM X,

Intern PSI: 



Is SAIS gebaseerd op inklemming XI? 

1. Er zijn klinische tests die correleren met de 

verhoogde SA druk / compressie.

2. RC letsels worden door het schouderdak 

veroorzaakt.

3. Normaal is er geen contact tussen 

RC enerzijds en schouderdak anderzijds.

4. Exostosen van de ventrolaterale zijde van het 

acromion penetreren in de SA ruimte.

5. Decompressie met verandering van 

schouderdak leidt tot goede resultaten.



7. INSTABILITEIT GH gewricht  1:

• Hypermobiliteit: grote mobiliteit, normale 
bew.as, geen klachten.
Instabiliteit: grote mobiliteit, om abnormale 
bew.as, wel klachten.

• Harryman (blok 1, nr. 8): schouders van jonge 
normale personen tonen translaties (7-10mm).

• Eénassige instabiliteit: anterieur, posterieur of 
inferieur.

• Kan leiden tot secundair impingement.

• Meerassige instabiliteit, volledige instabiliteit.

• Zie ook: TUBS & AMBRI (blok 4, nr1).



7. INSTABILITEIT GH gewricht  2: 

Neurale systeem.

Passieve systeem.

Actieve systeem.

Analoog aan

de lumbale

segmentale

instabiliteit,

Panjabi, ’92.



LUMBALE SEGMENTALE INSTABILITEIT

ACTIEVE SYSTEEM:

De amplitude van de beweging

eindgrens                 neutrale zone                eindgrens

eindgrens                 neutrale zone                eindgrens

bij passief bewegen:

weerstand ↑            weinig weerstand            weerstand ↑



7. INSTABILITEIT GH gewricht  3,

Actieve systeem : 

• Local stabilisers: tonische musculatuur die 

bij lichte aanspanning de neutrale zone van 

het gewricht controleert; het betreft de rotator 

cuff spieren (subsc, supra / infrasp., l.biceps).

• Global stabilisers: zorgen voor coördinatie 

van bewegingen rondom neutrale zone; het 

betreft teres spieren, deltoïd en coraco-brach.

• Global mobilisers: zorgen voor coördinatie 

en kracht van grote / belaste bewegingen; 

zoals pectoralis, latissimus en triceps.



8. INTERNE letsels GH gewricht  1:

• Vrij ‘nieuwe’ diagnosegroep vanwege verbeterde 

diagnostiek (MRI of artroscopie).

• Het betreft labrumletsels, loose bodies en 

kraakbeenletsels.

• Het betreft vaak vrij jonge patiënten die veel sporten 

of patiënten die een trauma meegemaakt hebben.

• Labrumletsels zijn te verdelen in ventrale letsels 

(Bankart lesie), SLAP (superior labrum anterior 

posterior) of dorsale letsels.

• Subjectieve klachten: pijn (‘twinges’) die 

biomechanisch gekoppeld is aan bepaalde posities.

• Labrumletsels >> evt. passieve instabiliteit.



8. BANKART lesie GH gewricht  2:



8. SLAP letsels GH gewricht  3:

SLAP lesies: I: rafelig superior labrum, II: idem + scheurtje 

aanhechting, III: bucket handle scheur, aanhechting biceps 

op labrum blijft intact, IV: labrumscheur + biceps scheur;

Zie Snyder (blok 1, nr.9, 55% betreft type II).



8. SLAP

letsel 

GH gewr.  

4:



• Een gezondheidsprobleem is de 

verzamelterm voor de gestoorde 

functies, de beperkte activiteiten en 

participatieproblemen die zich kunnen 

voordoen bij een aandoening of ziekte, 

na een operatie, een ontwikkelings-

probleem, gebruik van medicatie of 

welke andere reden dan ook.

(wat is de aard van het probleem)

EEN GEZONDHEIDSPROBLEEM 



• Een patiëntprofiel betreft het 

gezondheidsprobleem van een patiënt 

inclusief interpretaties betreffende de 

contextfactoren van persoonlijke aard, de 

contextfactoren vanuit de omgeving, de 

samenhang tussen de klinische 

symptomen en (hypothesen omtrent) de 

oorzaak van de klinische symptomen.

(betreft naast de aard vooral de indicatie, 

de doelstelling en de prognose)

HET PATIËNTPROFIEL 



• DOELGERICHTHEID

• SYSTEMATIEK

• PROCESMATIGHEID

• BEWUSTHEID

ELEMENTEN 

van METHODISCH HANDELEN :



DEFINITIE KLINISCH REDENEREN

in de FYSIOTHERAPIE   (Koel, 2000)

Klinisch fysiotherapeutisch redeneren is een 

planmatig handelingsproces waarin de 

fysiotherapeut, in samenspraak met de patiënt,

het gezondheidsprobleem inclusief de daaraan

gerelateerde contextfactoren analyseert,

met als doel het vaststellen van een adequaat 

behandelplan gericht op het opheffen, 

het verminderen of het beperken van het 

gezondheidsprobleem.



• fundament onder klinische praktijk:

behandelaar dient probleem pt. te begrijpen!

(zonder K.R.: technisch appliceren stimulus)

• het betreft een complex fenomeen 

(denk- en beslis-momenten in praktijk)

• vereist kennis op meerdere niveau’s

biomedisch > inkapseling > patronen

• vereist methodisch handelen, metacognitie

• is domein-specifiek (= probleemgericht):

cognitieve (IQ)+emotionele intelligentie (EQ)

MFH in een KLINISCHE SITUATIE:

KLINISCH REDENEREN (Higgs & Jones ‘95)



• voldoende biomedische kennis (somatiek)

• kennis menselijk gedrag

• voldoende perceptie betreffende relevante 

menselijke ervaringen (fasering)

• voldoende zelfbewustheid en empathie

• vermogen om concrete beslissingen te 

kunnen nemen in complexe situaties

VOORWAARDEN VOOR

KLINISCH REDENEREN
(Higgs & Titchen, 2000)



ONTWIKKELING van 

KLINISCH REDENEREN

(Boshuizen & Schmidt, 2000)

biomedische kennis

“kennis netwerken”

kennis inkapseling

koppeling, integratie, engram

klinische patronen (script)

vrije context, samenhang

De stappen

zijn in

sterke mate

onderling

afhankelijk!



KLINISCH REDENEREN (Higgs&Jones ‘95)

eerste contact patiënt

klinisch resultaat

inzicht

cognitie

metacognitie

kennis



1. Subjectieve klacht, 
vooral de beperkte activiteiten.

2. Pathofysiologisch substraat / 
grondvorm van pijn.

3. Contextfactoren.

4. Oorzaak van de klacht / klaaggedrag.

5. Prognose.

6. Behandelstrategie 
(met externe onderbouwing?).

7. Behandeling.

7 STAPPEN IN KLINISCH REDENEREN :



Verwijzing patiënt +

Hulpvragen +

Biomedische gegevens +

Voorgeschiedenis

1: Subjectieve klacht:

- aard probleem (ICIDH)

- nadruk op  activiteiten

2Pathobiologisch substraat

- stadium weefselherstel

- grondvorm van pijn

3: Contextfactoren:

- persoonlijke aard

- omgevingsfactoren

4: Oorzaak van de klacht:

- belangrijkste factor (bron)

- relaties der symptomen

5: Prognose:

- + / -factoren  – contra ind.

- verwachting patiënt

6: Behandelstrategie:

- (sub)doelstellingen

- middelen / dosis / meting

7: (volgende)

behandeling


