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De kennisquiz is live gescoord met behulp van 

het Voxvote software programma.
De goede antwoorden zijn vet weergegeven.

Over de uitslagen: geen commentaar !!



Wat is het juiste Nederlandse gezegde?

A. Iemand met de schouder aankijken
B. De schouder recht houden
C.Zwakke schouders hebben
D.De schouders er onder zetten

Vraag 1. Inkoppertje





Welk ligament aan de voorzijde van 
het GH gewricht wordt gevraagd?

a- MGHL: Mediaal GlenoHumeraal Ligament
b- CHL: CoracoHumeraal Ligament
c- De anterieure band van het IGHL 

(Inferieur GlenoHumeraal Ligament)

Vraag 2.





Welke scapula dispositie 
wordt op de foto 
weergegeven?

a- Dispositie 1: anterior tilt.
b- Dispositie 2: interne rotatie.
c- Dispositie 3: neerwaartse rotatie.

Vraag 3.



Kukkonen, 2014.





Wat is juist omtrent de abductie kracht 
na 12 maanden in de studie van Kukkonen (2014)?

a- De oefentherapie groep heeft een kleine maar 
significant betere abductie kracht

b- De repair groep heeft een kleine maar 
significant betere abductie kracht

c- Beide groepen hebben na 12 maanden een 
vrijwel gelijke abductie kracht (zie volgende dia)

Vraag 4.



Vraag 3:  





Wat is de primaire remmer van de caudale 
translatie zoals op de foto door Tod Ellenbecker 
uitgevoerd?

a- Het rotator cuff interval

b- De anterieure band van het IGHL

c- De caudale hangmat van de IGHL

Vraag 5.



In het NOV-WSE SAPS rapport (2012) worden 
adviezen gegeven betreffende het conservatieve beleid 
bij een patiënt met SAPS. Welke stelling is juist.

a- NSAID’s in de eerste 2 weken

b- Corticosteroïd injecties vanaf 8 weken

c. ESWT (shockwave) in de eerste maand

Vraag 6.



Meer relevant wordt de zogenaamde MSI: Minor 
Shoulder Instability in het anterieure – superieure 
kwadrant van het GH gewricht. 
Welke stelling is juist.

a- De TUBS is een voorbeeld van MSI

b- De MSI is een indicatie voor een capsular shift

c- De MSI komt vooral voor bij oudere patiënten 

Vraag 7.



Wat is juist betreffende de ingreep van Bristow –
Latarjet :

a- De ingreep wordt toegepast bij toenemende
degeneratieve cuff rupturen

b- Bij de ingreep wordt een deel van het processus
coracoïdeus verplaatst

c- Wordt een dysplastisch glenoïd aan de dorsale
zijde verstevigd

Vraag 8.



Laterale pivot shift test elleboog



Vraag 9.

De laterale pivot shift test aan de elleboog is 
positief bij een:

a- Valgus instabiliteit van de elleboog
b- Varus instabiliteit van de elleboog
c- Posterolaterale rotatoire instabiliteit v.d. elleboog

(zie volgende dia)





Vraag 13.

Over een pijnlijke rechter elleboog bij een honkbal pitcher….



Vraag 10.

Een honkbal pitcher krijgt tijdens / na het werpen pijn aan 
de elleboog van zijn werp arm. De meest voor de hand 
liggende bron voor nocisensoriek betreft een:

a- ‘loose’ anterior MCL (Mediaal Collateraal Lig.)
zie volgende dia

b- ‘loose’ posterior MCL (Mediaal Collateraal Lig.)

c- ‘loose’ Ligamentum Anulare



werpen: valgus stress

rek op MCL anterior 



van Kampen et al. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2014, 9:70 
http://www.josr-online.com/content/9/1/70

The diagnostic value of the combination of patient 
characteristics, history, and clinical shoulder tests for the 
diagnosis of rotator cuff tear
Derk A van Kampen, Tobias van den Berg4, Henk Jan van der Woude, Rene M 
Castelein, Vanessa AB Scholtes, Caroline B Terwee and W Jaap Willems

- 3 Anamnestische gegevens:

Leeftijd – nachtelijke pijn – subjectieve zwakte

- 9 Klinische schouder tests:

Empty can test (Jobe), Neer test, Drop arm t.,
Lift off t. (Gerber), painfull arc, ERLS,
Drop sign IS, kracht test IS (ISMST)



LAGTEST RC:



Vraag 11.

In de diagnostische studie van Derek van Kampen et al (2014) 
wordt onder andere de ERLS getoetst. Wat is juist omtrent de 
getoonde foto van de ERLS (External Rotation Lag Sign).

a- Deze test kan beter in buiklig worden uitgevoerd

b- De ESLR test de pees van de m. infraspinatus

c- Getoonde test op de foto is fout en betreft een andere test
De getoonde klinische test betreft de Infraspinatus lagtest / 
drop sign IS; de ERLS wordt uitgevoerd in 20 gr. GH abductie



Welke 2 factoren bepalen deze boxplot ??



Vraag 12.

De beste voorspeller in de studie van van Kampen 
is een combinatie van de volgende twee factoren:

a- Nachtelijke pijn en empty can test
b- Subjectieve zwakte en drop arm test
c- Leeftijd en ERLS
d- Leeftijd en Neer test
e- Nachtelijke pijn en Hawkins Kennedy test
f- Subjectieve zwakte en painfull arc
g- Leeftijd en painfull arc
h- Subjectieve zwakte en drop sign infraspinatus
i- Subjectieve zwakte en empty can test



MOON studie, Kuhn et al 2014.



Vraag 13.

In de MOON schouder studies (Multicenter Orthopedic Outcomes Network) zijn de 
laatste jaren en aantal relevante studies uitgevoerd met veel deelnemers. Kuhn 
et al (2013) onderzochten de effectiviteit van fysiotherapie bij patiënten met een 
degeneratief RC letsel. Hoeveel patiënten hadden zij na 12 maand nog in de 
studie: a- minder dan 300

b-van 300 tot 325
c- van 325 tot 350
d- van 350 tot 360
e- van 360 tot 370
f- van 370 tot 380
g- van 380 tot 390
h- van 390 tot 400  (zie volgende dia)
i- van 400 tot 410
h- van 410 tot 420
i- van 420 tot 430
j- van 430 tot 450
k- meer dan 450



Figure 2. 12 Week Data
The entire cohort of 422 patients has reached the 12 week follow-up point. Of this group 
23 (5%)were lost to follow-up. Of the 399 patients remaining, 59 had surgery (15%).



Dank je wel,
wordt vervolgd.



5 Deelnemers hadden 11 van de 13 vragen goed.
Maar de afgetekende winnaar is FT Rob Verhoeven uit 
Waalwijk met 12 goede antwoorden. Proficiat Rob!
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