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Echografie objectiveert  
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Literatuuronderzoek naar AHD
AcromioHumeral Distance



2010 - Seitz
J Clin US
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J Clin US



Literatuur Jaar 0º 45º 60º 90º
Pijs 2010 x x
Duerr 2010 x x
Kalra 2010 x x
Silva 2008 x x
Cholewinski 2008 x
Girometti 2006 x
Wang 2005 x x
Azzoni 2004 x
Desmeules 2004 x x x

Totaal 9 2 4 1
Percentage 100% 22% 44% 11%

Literatuur



Saxion Review Meetmethodes

17 artikelen



Saxion Review Meetmethodes



Saxion Review Meetmethodes

0º 30º 45 Abdº 45º Scap 60º 90º Abd 90º Scap

17 1 6 1 5 4 3

100% 6% 35% 6% 29% 24% 18%



Cholewinski 2008

Wang 2005

Desmeules 2004 - Azzoni 2004 - Pijls 2010 - Silva 
2008Girometti 2006 - Kalra 2010 - Duerr 2010

acromion

caput humeri tuberculum majus

Saxion Review Meetmethodes



Duerr 2010 - McCreesh 2014

Desmeules 2004 - Seitz 2010 - 2012 

??????????????????????
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Saxion Review Meetmethodes



• 2012: AHD ↑ door stretching
• 2014: AHD ↑ door vermoeidheid

2012 - Maenhout
AJSM

2014 - Maenhout
JAT



Mail Annelies Maenhout 2015

• Gat in de literatuur als het op subacromiaal impingement 
aankomt wat betreft vernauwing van de ruimte als oorzaak 
voor tendinopathie 

• Belang van de AHD op therapeutisch vlak: veranderde AHD 
betekent voor ons dat er iets in de biomechanica is 
veranderd glenohumeraal 

• Voor patiënten met een + SRT of SAT is dit uitermate 
relevant = scapuladispositie - scapuladiskinesie



Scapuladispositie



• Geen verschil AHD door werkzaamheden

• De AHD is grotendeels genetisch bepaald 
en slechts marginaal beïnvloed door 
externe factoren

2015 - Gumina
JBJS



Not everything  
that counts  
can be counted,  
and not everything  
that can be counted  
counts 

Albert Einstein



Lokalisatie rupturen RC



Lokalisatie rupturen RC



• oorzaak is multifactorieel 
• intrinsieke > extrinsieke mechanisme 

vascularisatie, failed healing, leeftijd > ossale afw. acromion / AC 

• beeldvorming nuttig

2014 - Factor
IJSPT



• n = 720 
• prof. en amateur sporters 
• bursale zijde = 32,4% 
• articulaire zijde = 67,6%

2015 - Carvalho
RBO



• geen onderbouwing impingement syndroom
• SIS als term is onjuist
• beeldvormende technieken (MSU, MRI) kunnen nu 

onderscheiden:
• tendinose   -   PTR   -   FTR   -   calcificatie

• RC articuleert met coraco-acromiale boog

2011 - Papadonikolakis
JBJS



• contact tussen SSP en acromion verklaart niet:
•  de pijn 
•  evt. laesie pees

• verklaart niet de veranderingen van de RC met 
toename leeftijd

2013 - McFarland
MLTJ



• pijn geen relatie met totaalruptuur, wel met part. ruptuur
• mislukte RC-repair: pt. heeft toch geen pijn meer
• bursa SASD ruim geïnnerveerd = INFORMATIE

  (biceps, kapsel idem, maar RC-pezen minder)

2013 - McFarland
MLTJ



•Impingement

•SAPS - SubAcromiaal 
PijnSyndroom

2012 - NOV



• Klachten worden wel subacromiaal 
aangegeven

• Erger door Abd
• Hoeft geen sprake te zijn van 

inklemming (impingement)

2012 - NOV



• Impingement is een niet-specifieke 
term als ventrale of dorsale 
schouderpijn

2013 - Kibler
BJSM



Bestaat er dan helemaal 
geen impingement??

Think different



• Kleine groep indicatie voor OK: exostosen 
onderzijde / vormverandering acromion of 
AC-gewricht 

• Traditionele inklemming in ABER: laesie 
aan arthrogene zijde cuff = PSI

2014 - SNN
FP
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Historie van PSI
•1959 Bennet: 

posterieure 
schouderpijn bij 
pitchers 

•exostose post. inf. 
glenoid 

•art. zijde fraying



Historie van PSI

•1977 Lombardo: ossificatie van het 
dorsale kapsel 

•1985 Andrews: partiële rupturen van 
de supraspinatuspees (“fraying”) 

•1989 Jobe: fraying + anterieure 
instabiliteit toegevoegd



Historie van PSI
•1991 Walch: definieerde 

pathologisch contact tussen de 
supraspinatuspees en het 
posterosuperiore labrum tijdens 
hyperabductie en exorotatie (ABER) 
en benoemde voor het eerst postero-
superior glenoid impingement, 
secundair aan ventrale instabiliteit



• 17 sporters (16 werpers + 1 bodybuilder)

• onverklaarbare schouderklachten tijdens 
werpen

• klinisch, radiologisch en artroscopisch 
geen bewijs voor ventrale instabiliteit

1992 - Walch 
JSES



Arthroscopie:

• impingement posterosuperiore labrum 
en artrogene zijde van SSP en / of ISP

•post. labrumlaesies

•art. zijde cufflaesies

1992 - Walch 
JSES



1995 - Jobe 
Arthroscopy

Arthroscopie 

•11 Patiënten met PSI 

•echter 6 waren geen werpers



1999 - McFarland 
JSES

•105 patienten artroscopie: PSI

•85% (n=90) contact tussen RC en 
glenoid bij gem. 95º Abd en 74º Exo

•geen significant verschil tussen 
werpers en niet-werpers



2003 - Burkhart 
Arthroscopy

SICK-scapula

•Scapula malposition

• Inferior medial border prominence

•Coracoid pain and disposition

•Kinesis abnormalities of the scapula

Hierdoor dus ook PSI bij niet (-bovenhandse) sporters



2009 - Heyworth 
AJSM

•PSI is pathologische conditie door 
herhaaldelijk contact tub. maj. en post. sup. 
aspect van het glenoid (ABER)

•bovenhandse sporters, maar ook bij niet-
sporters (houding- of werkgerelateerd)

•onderzoek naar pathomechanica



•multifactorieel

• ant. subluxatie verergert, maar niet noodzakelijk

•belangrijkste laesies: art. zijde cufflaesies en 
post. sup. labrumlaesies

•post. humeruskop laesies, post. glenoid laesies, 
soms Bankart en IGHL-laesies

2009 - Heyworth 
AJSM



2014 - Spiegl 
SMA

•pijn diffuus dorsaal schouder

•pijn in ABER

•kracht werpen ↓ en coördinatie ↓
•ant. instabiliteit minder op voorgrond itt. 

Jobe 1989, Davidson 1995 en Tyler 2000



•joint line tenderness

•TROM vastleggen (rekening houdend met evt. humeral 
retroversion)

•Endo ↓
•scap. diskinesie

•post. impingementsign + (Meister 2000)

•Jobe relocation +

Advies therapie: versterken m. subscapularis

2014 - Spiegl 
SMA



PSI - biomechanisch 
verschijnsel of pathologie ??

•1992 Walch: fysiologisch maar bij 
herhaalde werpbeweging ontstaat 
mechanische schade

•2012 Kibler: PSI is pathologisch



PSI samenvatting Anamnese

•niet alleen werpers / bovenhandse 
sporters

•ook houding- en werkgerelateerd

•kracht en coördinatie ↓
•pijn C5-regio diffuus



PSI samenvatting klinisch O/

•scapuladispositie en -diskinesie

•ant. instabiliteit niet noodzakelijk

•+ post.sup. impingement sign

•verkorting dorsale structuren

•krachtvermindering Exo



PSI klinisch

scapuladiskinesie 
(SAT en SRT +)



Post.Sup. impingementsign

= 

Apprehensiontest met 
pijn dorsaal 

Relocationtest

PSI klinisch



verkorting dorsale 
structuren schouder 
(kapsel c.q. infraspinatus)

• hor. adductietest

PSI klinisch



PSI klinisch

verkorting dorsale 
structuren schouder 
(kapsel c.q. infraspinatus)

• endorotatie beperking



Krachtvermindering 
in 90º Abd + Exo

PSI klinisch



Beeldvorming

• Klinische testen zijn niet specifiek genoeg 
• + testen kunnen bij meerdere beelden passen 
• Daarom behoefte aan beeldvorming



Beeldvorming

Afwijkingen die met X, MRI en CT worden gevonden bij PSI, 
komen ook bij andere aandoeningen voor 

• X: Bennett lesion, osteochondraal letsel, cysten, sclerose, 
erosie 

• MRI: art. zijde cufflaesies, post. sup. labrumlaesies 

• CT: zelden gebruikt om humerus retroversion vast te stellen 

• MSU: wordt niet genoemd in de literatuur



PSI echografisch



dorsale opname 
over 
infraspinatus en 
dorsale labrum

CapHum
Labrum dorsale

Deltoideus

Collum 
anatomicum

PSI echografisch



dorsale opname 
over 
infraspinatus en 
dorsale labrum

CapHum Labrum 

Delt

Collum 

PSI echografisch



Dieper en/of 
breder worden 
van het  
collum 
anatomicum

PSI echografisch



Vervormen en misvormen van het 
dorsale labrum door het 
repeterend contact van het dorsale 
labrum in het collum anatomicum

PSI echografisch



PSI echografisch 
labrumpathologie



Fraying (rafelen) aan de artrogene 
zijde van de infraspinatuspees

PSI echografisch



PSI echografisch 
fraying infraspinatuspees



Impingement van de 
infraspinatuspees in ABER

PSI echografisch



PSI echografisch



PSI afwezig



PSI vrouw 42 jaar



PSI tennisster 25 jaar transplant 
games Zuid-Afrika 2013



PSI vrouw 37 jaar



PSI vrouw 42 jaar + calcificatie

calcificatie distale deel ISP ABER, met labrum dorsale



PSI vrouw 42 jaar + calcificatie



Casus handbalster



Casus handbalster
• vrouw, 24 jaar, L-handig, L klachten 
• gestopt met handbal sinds een half jaar 
• kracht verminderd, techniek werpen veranderd 
• pijn diffuus C5-regio 
• pijn ventraal, soms dorsaal 
• geen co-morbiditeit (bv. geen hypermobiliteit)



• geen intra-art. vocht in sulcus bicipitalis 
• normaal aspect: 

bicepspees 

rotator cuff 

bursa SASD

Casus handbalster



Casus handbalster



Casus handbalster



Casus handbalster



• verdiept / verbreed collum anatomicum 
• labrum dorsale inhomogeen 
• fraying art. zijde infraspinatuspees in ABER 
• impingement infraspinatuspees in ABER

Casus handbalster



Casus handbalster
collum anatomicum



Casus handbalster
dorsaal labrum



Casus handbalster
fraying ISP



Casus handbalster



• protractie en depressie  
       L > R schouder 
• beperking hor. Adductie 
• pos. GIRD in 90º 

Anteflexie 
• pos. apprehensiontest 

met pijn dorsaal 
• verminderde kracht in 

ABER (Exo / Endo)

Casus handbalster
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• protractie en depressie  
       L > R schouder 
• beperking hor. Adductie 
• pos. GIRD in 90º 

Anteflexie 
• pos. apprehensiontest 

met pijn dorsaal 
• verminderde kracht in 

ABER (Exo / Endo)

Casus handbalster



• Rekken / detoniseren dorsale structuren 
• Herpositioneren scapula 
• Kracht m. subscapularis 
• Gedissocieerd bewegen in alle GH-posities 
• Idem in alle GH-posities met Theraband, etc. 
• Functionele training 
• Sportspecifieke training

Casus handbalster FT



Casus handbalster na FT



Casus handbalster voor / na FT
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Afwijkingen die optreden bij PSI zijn het beste te visualiseren 
met

A. Echografie

B. X

C. MRI

D. Klinisch onderzoek

VRAAG 1
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Bij een PSI is sprake van een verandering van de ‘mobiliteit’ van de 
dominante schouder; wanneer zijn rekkingsoefeningen geïndiceerd? 

A. Endorotatie neemt af in 90º Abductie

B. Endorotatie neemt af in 90º Anteflexie 
C. Endorotatie neemt af, maar TROM (Total Range Of Motion) blijft gelijk

D. Endorotatie neemt af, maar TROM (Total Range Of Motion) neemt 
ook af

VRAAG 2



VRAAG 2

Rekken bij TROM gelijk 
—> instabiliteit        ???

Exo
Exo

Endo
Endo

TROM 180º           TROM 180º           

R schouder          L schouder          

TROM 180º           TROM 155º           

R schouder          L schouder          



Bij een PSI is sprake van een verandering van de ‘mobiliteit’ van de 
dominante schouder; wanneer zijn rekkingsoefeningen geïndiceerd? 

A. Endorotatie neemt af in 90º Abductie

B. Endorotatie neemt af in 90º Anteflexie 
C. Endorotatie neemt af, maar TROM (Total Range Of Motion) blijft gelijk

D. Endorotatie neemt af, maar TROM (Total Range Of Motion) neemt       
ook af

VRAAG 2



Welke volgorde / strategie is bij schouderklachten geïndiceerd?

A. Klinisch onderzoek, evt. echografie als de klachten persisteren

B. X en klinisch onderzoek

C. Echografie, klinisch onderzoek

D.  Klinisch onderzoek, X en evt MRI

VRAAG 3



A picture is worth a thousand words



A movie even more



Welke volgorde / strategie is bij schouderklachten geïndiceerd?

A. Klinisch onderzoek, evt. echografie als de klachten persisteren
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D.  Klinisch onderzoek, X en evt MRI

VRAAG 3
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