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Aan:   Lezers website schoudernetwerk.nl / schoudernetwerktwente.nl 
Van:   SNN leden / schouder geïnteresseerde fysiotherapeuten 
Betreft:  Korte weergave van de parallelsessies tijdens SNN congres 15-12-2017 
 
          Hengelo, januari 2018 

Beste collega’s 

Het twee jaarlijkse SNN congres is een bron van kennis voor SNN leden en andere schouder 
geïnteresseerde collega’s. SNN wil die kennis uiteraard ter beschikking stellen en vrijwel alle 
presentaties zijn op de website te vinden. Omdat er ’s middags liefst 7 parallel sessies plats hebben 
gevonden, is het mogelijk lastig in te schatten wat er bij een sessie ter sprake gekomen is. Acht SNT 
leden hebben een samenvatting van die sessies geschreven met als doel de collega’s kort aan te 
geven wat de relevantie van die parallelsessie is geweest. Onderstaand de verdeling van de sessies. 

Pagina’s Naam SNT lid Congres onderdeel Bezoekers (n) 
2-3 Frank Bosman Parallel sessie 1: Manual therapy and SP (Engels) 200 
4-7 Lars Arends Parallel sessie 2: GH Instabiliteit  100 

8-10 Paul Weltevreden Parallel sessie 3: Propriocepsis en motor control 250 
11-12 Toon Klomp Parallel sessie 4: Multidisciplinair, HMS & SP 40 
13-14 Rita Oude Nijhuis Parallel sessie 5: Stijve schouder 200 
15-17 Bram Withag Parallel sessie 6: Unusual cases & elleboog 60 
18-19 Ferit Uncu Parallel sessie 7: Master class MSU (Echografie) 50 
20-21 Paul Visschedijk Plenair: Lori Michener: Best practice in SP Rehab (900) 

 

Elk verslag kent de volgende vijf onderdelen: 

1. Korte samenvatting (liefst op 1 A4) 
2. Een lijstje met maximaal 5 positieve leermomenten voor een SCH gespecialiseerde FT 
3. De beste literatuur verwijzingen (max. 3) voor een SCH gespecialiseerde FT 
4. Jouw interpretatie omtrent de toepasbaarheid van de gepresenteerde kennis in de dagelijkse 

SCH praktijk (Wat kun je er mee in de praktijk qua redeneren, inzicht, behandeling?) 
5. Je mening (met korte motivatie) of dit onderdeel de volgende keer (SNN congres 2019) weer 

in het programma hoort 

Uiteraard komen de interpretaties voor rekening van de SNT collega’s maar SNN hoopt op deze 
manier collega’s die op efficiënte wijze door de inhoud van het congres willen surfen, van dienst te 
zijn. Op de volgende pagina’s worden van 1 tot en met 8 de meningen van de collega’s over de acht 
congres onderdelen weergegeven. 
 

Veel succes met het verbeteren van kennis en inzicht in ‘schouderpijn’, 
 

SNN bestuur. 
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Parallel sessie 1: Manuele therapie en SchouderPijn. 
 
Er vonden 3 lezingen plaats: 

- Jan Winters, huisarts in Glimmen, Groningen: MT in SP, vanuit het perspectief van huisartsen 

Dhr. Winters gaf aan dat schouderklachten niet altijd makkelijk te diagnosticeren zijn. 
Schouderaandoeningen worden vaak ingedeeld in glenohumerale, scapulothoracale, cervicale,  
thoracale en/of costale stoornissen. De behandeling van schouderpatiënten is dan ook niet altijd 
even succesvol. Vaak blijkt bij patiënten dat de stoornis na of gedurende de behandeling in een 
andere structuur zit dan aanvankelijk gedacht. In een voorbeeld gaf hij aan dat een patiënt 
aanhoudende pijn had na operatieve decompressie. Er was ook een beperking van de CTO aanwezig. 
Manuele therapie van de cervicothoracale wervelkolom zorgde uiteindelijk voor klachtenverminder-
ing. Dhr. Winters constateerde dat er erg veel verschillende manieren van manuele therapie zijn en 
hij heeft in de literatuur nagekeken wat het effect van manuele therapie is bij schouderpijn. Hij heeft 
de review van Page et al (1),  besproken die concludeert dat manuele therapie in combinatie met 
oefentherapie geen meerwaarde geeft in vergelijking met oefentherapie alleen of injecties. Hij zelf 
vindt MT bij SP voornamelijk effectief bij beperkingen van de CTO. En hij raadt aan om bij pijn en 
functiestoornissen van de schouder niet te gedetailleerd te diagnosticeren vanwege de combinatie 
van stoornissen. 

- Gerard Koel, MT, FT, docent Saxion, MSc: Effectiviteit van MT: Wat weten we? 

Wat is het verschil in fysiotherapie en manuele therapie? Er is een grote overlap in behandelvormen: 
zijn mobilisaties exclusief MT?, en massage?, wat is de grens van MT in engere zin?, wat is MT in 
bredere zin anders dan FT? Wat is de toegevoegde waarde van MT bij schouderklachten? De EBP 
(evidence based practice) wordt gevormd door de combinatie van external evidence, clinical 
expertise en patient values. De meest recente external evidence in de literatuur voor het effect van 
MT bij schouderklachten (1,2,3) toont aan dat de toepassing van MT (HVT van de cervicale en 
thoracale wervelkolom) geen meerwaarde heeft in vergelijking met oefentherapie van de 
schoudergordel zonder MT: Er is geen bewijs voor het effect van MT op het vergroten van de functie 
en de ROM; er is alleen een aantoonbaar kortdurend effect op pijnreductie. Bij de indeling van 
schouderklachten in de 5 containers van het SNN is MT (HVT-technieken) gering toe te passen: 
slechts in container 1 (mobiliteitsverbetering) en container 5 (pijnreductie). Wat is dan de rationale 
om MT toe te passen bij schouderpijn? Pijnreductie is vanuit de patient values (expectation) wel een 
erg belangrijke prikkel in het herstelproces. De behandelaar (clinical expertise) dient zeer zorgvuldig 
om te gaan met de keuze voor MT bij schouderklachten. 

- Lori Michener, Prof. FT USA, Universiteit Zuid Californië: MT: effectiviteit bij SP in de praktijk 

Bij de vaststelling dat MT, en met name de toepassing van HVT technieken, geen aantoonbaar 
biomechanisch effect heeft, wordt het effect van pijnreductie gezocht in de neurofysiologie en 
psychologie: Is er sprake van pijninhibitie, neuromodulatie, placebo-effecten, centrale sensitisatie, 
voorkeur voor therapie of behandelaar? Deze aspecifieke effecten zijn veel moeilijker vast te stellen 
en treden niet bij iedereen op. Bij een follow-up onderzoek door Michener en collega’s uitgevoerd 
(4) blijkt dat patiënten die naast oefentherapie mét MT behandeld zijn zich zelfs maanden na de 
behandeling beter voelen dan patiënten die geen MT hebben gekregen. Michener stelt voor deze 
positieve placebo te bekrachtigen, omdat dit als a-specifiek effect ook toegepast kan worden in de 
behandeling en bijdraagt aan het welzijn van de patiënt. Ze vindt daarom van belang vast te stellen 
welke verwachtingen de patiënt van de behandeling heeft en welke behandeling hij prefereert.  
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Leermomenten voor een SCH gespecialiseerde FT 

1. Staar je niet blind op een enkel anatomisch substraat bij het onderzoek en de behandeling van 
schouderklachten. Schouderklachten zijn complex. 

2. We moeten af van het idee om MT alleen toe te passen als mobiliserende behandeling bij 
beperkingen in de schouder en schoudergordel. 

3. Neurofysiologische en psychologische factoren spelen een grote rol bij het effect van manuele 
therapie. 

4. Een advies van Lori Michener met het oog op het succes van je behandeling: “It’s all about a 
positive deliverance of message for setting up a positive patientexpectation.” 

5. Blijf in interactie met de patiënt. 

Literatuur verwijzingen: 

(1) Manual Therapy and Exercise for Rotator Cuff Disease  Page MJ, Green S, McBain B, Surace SJ, 
Deitch J, Lyttle N, Mrocki MA, Buchbinder R. Clinical Orthopaedics Clin Orthop Relat Res (2017) 
475:1779–1785 / DOI 10.1007/s11999-017-5363-0 and Related Research® A Publication of The 
Association of Bone and Joint Surgeons1 2017 Cochrane in CORR  
 
(2) The efficacy of manual therapy for rotator cuff tendinopathy: a systematic review and meta-
analysis. Desjardins-Charbonneau A, Roy JS, Dionne CE, Frémont P, MacDermid JC, Desmeules F. J 
Orthop Sports Phys Ther. 2015 May;45(5):330-50. doi: 10.2519/jospt.2015.5455. Epub 2015 Mar 26. 

(3) Thoracic manual therapy in the management of non-specific shoulder pain: a systematic review. 
Peek AL, Miller C, Heneghan NR. J Man Manip Ther [Internet]. 2015 Sep [cited 2017 Jul 19];23(4):176-
87.  
(4) Cervicothoracic Manual Therapy Plus Exercise Therapy Versus Exercise Therapy Alone in the 
Management of Individuals With Shoulder Pain: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Mintken 
PE, McDevitt AW, Cleland JA, Boyles RE, Michener LA. J Orthop Sports Phys Ther. 2016 Aug;46(8):617-
28. doi: 10.2519/jospt.2016.6319. 

Mijn interpretatie omtrent de toepasbaarheid van de gepresenteerde kennis in de dagelijkse SCH 
praktijk (Wat kun je er mee in de praktijk qua redeneren, inzicht, behandeling?) 

-Kritisch blijven bij elke patiënt: geen standaard behandelingen uitvoeren op grond van een diagnose. 
Elke patiënt reageert anders. MT selectief toepassen. 

Mijn mening (met korte motivatie) of dit onderdeel de volgende keer (SNN congres 2019) weer in 
het programma hoort: 

-Blijkbaar is MT niet meer relevant bij SP, en toch ook weer wel. Het blijft een interessant thema. 
Wordt vervolgd? 

-Mij lijkt het voor de verstaanbaarheid en kracht van de lezingen beter als de Nederlandse en 
Vlaamse sprekers in hun eigen taal spreken bij een nagenoeg volledig Nederlands gehoor. 

-Als oefentherapie zo belangrijk is bij SP zou een goede demonstratie van oefeningen specifiek voor 
de schoudergordel zeer nuttig zijn. Het wordt bij de presentaties helaas vaak in een aantal dia’s snel 
en terloops afgedaan.  

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRlaqz75HYAhVDJcAKHdrHCTwQFghMMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F34833167%2FCochrane_in_CORR_1_Manual_Therapy_and_Exercise_for_Rotator_Cuff_Disease&usg=AOvVaw0IUyA_6PYRpv4M9eintn-C
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Parallel sessie 2: GH instabiliteit 

13:30 uur Nicole Pouliart (Orthopedisch chirurg, Universitair Ziekenhuis Brussel). 
Functional Anantomy and Pathology of Traumatic Shoulder. 
Tijdens deze presentatie lag de focus op de anatomie en pathologie van de structuren die betrokken 
zijn bij een traumatische (antero-inferieure) schouderinstabiliteit. Nadat de anatomie van het labrum 
kort is samengevat, is er ingegaan op het: Inferior GHL-complex: (Hyperabduction test (Gagey 20011)  
>105 ° = inferior instability = lesion IGHLC), bestaande uit: 

• ABIGHL (anterieure band) bestaande uit de MG, AB en FO LAS-test: 90exo-90abd 
• PBIGHL (posterieure band) 
• Axillary recess 

Vanuit anterior gezien kruizen de ABIGHL en de FO elkaar. Vanuit anterior gezien versterkt het MGHL 
(varianten: Cordlike, Sublabral hole, Buford) het anterieure kapsel. Deze is te testen doormiddel van: 

• Castagna test2 apprehension - relocation test – max ER in 45 ° abduction  
• ER - 45 (Gagey 2014) – Max ER in 45 ° abd + 45 ° elev  

nl < 15 ° ,  > 15 ° > lesion MG or SSc , > 30 ° > lesion MG and SSc 
Het SGHL (superieure complex)  LAS test: S-MGHL: 30-0 
Gezien de tijd is er vervolgens kort ingegaan op de Bankart-laesie (Omoumi 20163), waarbij bij een 
beenderig letsel wordt aangegeven, dat een Bankart-repair geen herstel kan geven, ‘’hoe meer bot er 
weg is, des te minder weerstand’’. 
 
13:55 uur Michel van Bekerom (Orthopedisch chirurg, OLVG, Amsterdam). 
Bankart repair nog steeds gouden standaard in operatieve behandeling van anteroinferieure 
schouder instabiliteit? 
Uit het artikel van Rollick et al 20174: 28 studies met 1652 repairs zijn geanalyseerd:  
Re- dislocaties: 15% na athroscopische Bankart repair en 3% na Latarjet repair 
Complicaties: 0% na athroscopische Bankart repair en 9% na Latarjet. 
Recurrent instability5678: belangrijk aspect lijkt: patiënt selectie, geen chirurgische factoren. 
Glenoid Bone Loss: hoe vaker luxatie, des te meer erosie. 
Glenoid morphology: hoe concaver, des te stabieler9 
Eventueel alternatief bij Hill-Sachs: Remplissage8, Latarjet (gedeelte coracoid). 
Conclusie:  

• Athroscopic Bankart repair has a substantial chance of recurrent instability but low 
complication rate  

• HillSachs: Remplissage  
• Chance of recurrent dislocation too high: Latarjet procedure. 

 
14:20 uur Karin Hekman (Fysiotherapeut, IBC Amstelland, Amstelveen) 
Glenohumerale instabiliteit. Conservatief? Welke criteria bepalen de duur? 
Diagnostiek: mechanisme (trauma, 1e keer?), richting, etiologie (energie, bottig letsel), frequentie, 
belemmeringen (psychosociaal).  
Classificatie: Stanmore Triangle10 
Treatment algoritme voor eerste anterieure luxatie: Boffano et al11 

• ROM12: er is pas een GIRD aanwezig als ROM tov andere zijde verminderd is. Pectoralis minor 
verkorting: Acromion tafel afstand, PMI, PMLT1314,15 

• Kracht (duur-absoluut), lastig te generaliseren  meeste komt vanuit sportwereld16–18 
• Keten: gesloten keten oefeningen, vooral motorisch corticale bewegingspatronen trainen19,20 
• Spierpatronen: dominantie verminderen, inhibitie verbeteren, timing en functie 

stabiliserende spieren onderwijzen tijdens oefeningen10,21,2223 
• Neuromusculaire controle: gecontroleerde contractie cuff en snelheid reageren. 
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Duur conservatieve behandeling: 6-12 weken trainen na 1e luxatie24, 13-49% neurologisch letsel, >6 
mnd. corticale veranderingen25,26 dat wil je niet, dus ook trainen in luxatierichting (graded exposure). 
Timing OK herstel: 3-6 mnd27 en shared decision making24.  
Positieve leermomenten voor een SCH gespecialiseerde FT 

• Beenderig Bankart laesie  des te meer bot er weg is, des te groter de kans dat de operatie 
geen herstel gaat geven bij een Bankart repair. 

• Er is een substantieel percentage (15%) van recidief dislocatie na een Bankart repair en een 
zeer kleine kans op complicaties (3%) 

• Het trainen binnen een keten wordt bij schouder revalidatie steeds meer geadviseerd en 
hierbij wordt ook met name aangedrongen op het trainen van motorisch corticale 
bewegingspatronen. 

• Belangrijk is om corticale veranderingen tegen te gaan als gevolg van trauma (dit kan binnen 
3-6 maanden al ontstaan), vandaar dat angst voor recidief tijdens training ook een groot 
aandachtspunt moet zijn. Op basis van graded exposure mag er dus ook worden getraind in 
luxatie-richtingen. 

• Hierbij is de timing en de functie van de stabiliserende spieren van de cuff van groot belang. 
De focus ligt nu nog te veel op kracht. 

 
Beste literatuur verwijzingen (max. 3) voor een SCH gespecialiseerde FT 

• Omoumi P. Advanced imaging of glenohumeral instability: It may be less complicated than it 
seems. J Belgian Soc Radiol. 2016;100(1):1-10. 

• Rollick N, Ono Y, Kurji HM, et al. Long-term outcomes of the Bankart and Latarjet repairs: a 
systematic review. Open Access J Sport Med. 2017;Volume 8:97-105.  

• Lädermann A, Denard PJ, Tirefort J, et al. Does surgery for instability of the shoulder truly 
stabilize the glenohumeral joint? Medicine (Baltimore). 2016;95(31):e4369.  
 

Interpretatie omtrent de toepasbaarheid van de gepresenteerde kennis in de dagelijkse SCH 
praktijk (Wat kun je er mee in de praktijk qua redeneren, inzicht, behandeling?). 
De toepasbaarheid van de gepresenteerde kennis is voor de fysiotherapeut met name gegeven in de 
laatste presentatie van Karin Hekman. Hierbij is er (helaas in sneltrein vaart i.v.m. de tijd) kort 
ingegaan op de diagnostiek en behandelconcepten bij glenohumerale instabiliteit. De eerste 
presentatie was vooral een herhaling + verdieping in de anatomie en de tweede presentatie heeft 
ons een inzicht gegeven in de behandelkeuze en principes voor de orthopedisch chirurg bij een 
Bankart laesie.  
 
Je mening (met korte motivatie) of dit onderdeel de volgende keer (SNN congres 2019) weer in het 
programma hoort. 
Voorafgaand was ik zeer content met de indeling in de glenohumerale instabiliteit. Mijn advies voor 
het volgende congres zou zijn, om de verdieping in de anatomie en keuze voor operatieve 
behandeling in 1 blok te plaatsen en de andere 2 blokken te gebruiken voor conservatieve 
behandeling en revalidatie (met name ook gericht op motorische bewegingspatronen).  
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Functional Anantomy and Pathology of Traumatic Shoulder. 

1. Gagey OJ, Gagey N. The hyperabduction test. J Bone Joint Surg Br. 2001;83(1):69-74.  

2.  Castagna A, Nordenson U, Garofalo R, Karlsson J. Minor Shoulder Instability. Arthrosc J 
Arthrosc Relat Surg. 2007;23(2):211-215. 

3.  Omoumi P. Advanced imaging of glenohumeral instability: It may be less complicated than it 
seems. J Belgian Soc Radiol. 2016;100(1):1-10.  

Bankart repair nog steeds gouden standaard in operatieve behandeling van anteroinferieure 
schouder instabiliteit? 
 
4.  Rollick N, Ono Y, Kurji HM, et al. Long-term outcomes of the Bankart and Latarjet repairs: a 

systematic review. Open Access J Sport Med. 2017;Volume 8:97-105.  

5.  Brown L, Rothermel S, Joshi R, Dhawan A. Recurrent Instability After Arthroscopic Bankart 
Reconstruction, a Systematic Review of Surgical Technical Factors. Arthrosc J Arthrosc Relat 
Surg. August 2017.  

6.  Balg F, Boileau P. The instability severity index score. A simple pre-operative score to select 
patients for arthroscopic or open shoulder stabilisation. J Bone Joint Surg Br. 
2007;89(11):1470-1477.  

7.  Rouleau DM, Hebert-Davies J. Incidence of Associated Injury in Posterior Shoulder Dislocation. 
J Orthop Trauma. 2012;26(4):246-251.  

8.  Alkaduhimi H, van der Linde JA, Willigenburg NW, Paulino Pereira NR, van Deurzen DFP, van 
den Bekerom MPJ. Redislocation risk after an arthroscopic Bankart procedure in collision 
athletes: a systematic review. J Shoulder Elb Surg. 2016;25(9):1549-1558.  

Glenohumerale instabiliteit. Conservatief? Welke criteria bepalen de duur? 
 
9.  Moroder P, Ernstbrunner L, Pomwenger W, et al. Anterior Shoulder Instability Is Associated 

With an Underlying Deficiency of the Bony Glenoid Concavity. Arthrosc J Arthrosc Relat Surg. 
2015;31(7):1223-1231.  

10.  Jaggi A, Lambert S. Rehabilitation for shoulder instability. Br J Sports Med. 2010;44(5):333-
340.  

11.  Boffano M, Mortera S, Piana R. Management of the first episode of traumatic shoulder 
dislocation. EFORT open Rev. 2017;2(2):35-40.  

12.  Whiteley R, Oceguera M. GIRD, TRROM, and humeral torsion-based classification of shoulder 
risk in throwing athletes are not in agreement and should not be used interchangeably. J Sci 
Med Sport. 2016;19(10):816-819.  

13.  Ellenbecker TS, Cools A. Rehabilitation of shoulder impingement syndrome and rotator cuff 
injuries: an evidence-based review. Br J Sports Med. 2010;44(5):319-327.  

14.  Borstad JD, Ludewig PM. The Effect of Long Versus Short Pectoralis Minor Resting Length on 
Scapular Kinematics in Healthy Individuals. J Orthop Sport Phys Ther. 2005;35(4):227-238.  

15.  Rosa DP, Borstad JD, Pires ED, Camargo PR. Reliability of measuring pectoralis minor muscle 
resting length in subjects with and without signs of shoulder impingement. Brazilian J Phys 
Ther. 2016;20(2):176-183.  
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16.  Cools AM, Johansson FR, Borms D, Maenhout A. Prevention of shoulder injuries in overhead 
athletes: a science-based approach. Braz J Phys Ther Braz J Phys Ther.  

17.  Johansson FR, Skillgate E, Lapauw ML, et al. Measuring Eccentric Strength of the Shoulder 
External Rotators Using a Handheld Dynamometer: Reliability and Validity. J Athl Train. 
2015;50(7):719-725.  

18.  Arciero RA, Cordasco FA, Provencher MT. Shoulder and Elbow Injuries in Athletes : Prevention, 
Treatment and Return to Sport.  

19.  Kibler WB, McMullen J, Uhl T. Shoulder rehabilitation strategies, guidelines, and practice. 
Orthop Clin North Am. 2001;32(3):527-538.  

20.  Maenhout A, Van Praet K, Pizzi L, Van Herzeele M, Cools A. Electromyographic analysis of 
knee push up plus variations: what is the influence of the kinetic chain on scapular muscle 
activity? Br J Sports Med. 2010;44(14):1010-1015.  

21.  Labriola JE, Lee TQ, Debski RE, McMahon PJ. Stability and instability of the glenohumeral joint: 
The role of shoulder muscles. J Shoulder Elb Surg. 2005;14(1):S32-S38.  

22.  Konrad GG, Jolly JT, Labriola JE, McMahon PJ, Debski RE. Thoracohumeral muscle activity 
alters glenohumeral joint biomechanics during active abduction. J Orthop Res. 
2006;24(4):748-756.  

23.  Cools AMJ, Struyf F, De Mey K, Maenhout A, Castelein B, Cagnie B. Rehabilitation of scapular 
dyskinesis: from the office worker to the elite overhead athlete. Br J Sports Med. 
2014;48(8):692-697.  

24.  Brownson P, Donaldson O, Fox M, et al. BESS/BOA Patient Care Pathways: Traumatic anterior 
shoulder instability. Shoulder Elb. 2015;7(3):214-226.  

25.  Lädermann A, Denard PJ, Tirefort J, et al. Does surgery for instability of the shoulder truly 
stabilize the glenohumeral joint? Medicine (Baltimore). 2016;95(31):e4369.  

26.  Zanchi D, Cunningham G, Lädermann A, Ozturk M, Hoffmeyer P, Haller S. Brain activity in the 
right-frontal pole and lateral occipital cortex predicts successful post-operatory outcome after 
surgery for anterior glenoumeral instability. Sci Rep. 2017;7(1):498.  

27.  Porcellini G, Campi F, Pegreffi F, Castagna A, Paladini P. Predisposing Factors for Recurrent 
Shoulder Dislocation After Arthroscopic Treatment. J Bone Jt Surg. 2009;91(11):2537-2542.  
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Parallel sessie 3: Propriocepsis en motor control 

Spreker : Karin Geryszewski-Admiraal – fysio-manueeltherapeut, MSU echografist, Delft 

Samenvatting lezing: 

Deze lezing nam de deelnemer mee in de essentie van training! Training is een breed begrip. Maar, 
wat trainen we? En trainen we wel datgene wat we willen trainen? Dit is ook een deel van de 
essentie wat de fysiotherapeut moet onderscheiden van andere vakgebieden welke zich bezig 
houden met het bewegend functioneren.  

De kerntaak van een “fitness instructeur” is algemene krachttraining. De kerntaak van de up to date 
fysiotherapeut is het kunnen analyseren waarom er geen kracht en waarom er geen stabiliteit is en 
welke route de beste is naar herstel van die kracht en die stabiliteit. Die route verloopt niet slechts 
via gerichte krachttraining maar veelal via motor control training (vaardigheidstraining), zodat ook op 
brein niveau blijvende veranderingen optreden. Krachttraining heeft niet hetzelfde effect op de 
corticale excitability als vaardigheidstraining. Revalidatie methodes waarbij maximale corticale 
neuroplastische veranderingen optreden hebben meer succes. 

Bij een patiënt en specifiek bij een schouderpatiënt is er sprake van een verstoorde taakverdeling 
binnen de musculatuur. Een verstoorde propriocepsis, inhibitie, dominantie en verminderd 
vermogen tot gedissocieerd bewegen leveren veranderde biomechanica op. Is er dan een 
krachtsprobleem?   Of kan er gewoon geen kracht ontwikkeld worden. Wat is de oorzaak?  

Veel pijnsyndromen verdwijnen / verminderen na het normaliseren van de taakverdeling. Het her-
leren van de oorspronkelijke sturing levert een grotere belastbaarheid zonder pijnprovocatie en 
recidief op. Dit her-leren zou een kerntaak van de state-of-the-art-fysiotherapeut moeten zijn. 

 

Van een:   →   naar: 

verstoorde proprioceptieve alignment   goede proprioceptieve ideaal alignment 

  ↓       ↓ 

insufficiënte tonus posturale musculatuur  juiste posturale tonus 

  ↓       ↓ 

niet optimale gewrichtscongruentie   optimale gewrichtscongruentie 

  ↓       ↓ 

inhibitie door dispositie (neuromusc. input verlaagd) sneller kracht toename 

  ↓       ↓ 

krachttoename verlaagd    (in) balans, minder kans op blessures 

 

Om een specifiek aspect van een beweging te her-leren is een hoger aandachtsniveau en precisie 
nodig dan wanneer alle spieren mogen aanspannen zoals bij krachttraining. 
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Revalidatie methodes waarin maximale corticale neuroplastische veranderingen optreden hebben de 
grootste kans op succesvol functioneel herstel. 

Krachttraining heeft niet hetzelfde effect op corticale excitability als vaardigheidstraining. 

Langzaam de complexiteit opvoeren van nieuwe motorische vaardigheden gedurende de revalidatie 
vergroot de cognitieve inspanning en verbetert corticale neuroplastische veranderingen. 
 

Basisschema voor (alle) schouderklachten: 

proprioceptive static position training 

 
dynamic motor controle pattern relearning 

 
functional movement pattern integration 

 
endurance and strenght maintaining relearned pattern 

 
occupational and sporting demants 

 
Leermomenten / take home messages:  

1. Dissociatietesten zijn belangrijke markers voor verstoorde motorpatronen 

2. inhibitie los je niet op met krachttraining! 

3. bij normaliseren humerussetting en scapulasetting wordt men direct beloond: door meer kracht 
en toegenomen mobiliteit van de aangedane regio. 

4. train bij schouderrevalidatie altijd de cervicale propriocepsis mee / train in kinetische keten 

5. fysiotherapeutische training moeten aspecten hebben van cognitieve inspanning en leiden tot 
corticale neuroplastische veranderingen. 

Meest relevante literatuur verwijzingen: 

1.  Rio E, Kiggell D, Moseley GL et al. Tendon neuroplastic training: changing the way we think about 
tendon rehabilitation: a narrative review. Br J Sports Med. 2016 Feb; 50 (4): 209-215. 

2. Malmström EM, Olsson J, Baldetorp J et al. A slouched body posture decreases arm mobility and 
changes muscle recruitment in the neck and shoulder region. Eur J. Appl Physiol. 2015 Dec; 115 (12): 
2491-503. 

3. Akuthota V, Ferreiro A, Moore T et al. Core stability exercise principles. Curr Sports Med Rep. 2008 
Feb; 7(1): 39-44.  

Toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk: 
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– de essentie van fysiotherapie 

– duidelijke state of the art trainingsprincipes voor de (schouder) fysiotherapeut bij (schouder)  

– een leidraad in (schouder) revalidatie 

– praktische oefen voorbeelden 

 

Waarom terug in 2019?: 

Deze lezing gaf een kijkje in de keuken van een collega. Welke strategieën kun je bewandelen bij 
welke casuïstieken? Een spiegelende lezing, goed toegankelijk, herkenbaar en zeer praktijk gericht, 
gebracht op een aantrekkelijke manier. Een lezing onderbouwd vanuit evidence en experience door 
een gedreven collega met herkenbare praktijkvoorbeelden zowel wat betreft lichamelijk onderzoek, 
behandelstrategieën en opbouw alsook praktische (oefen-)voorbeelden. Deze lezing is het voorbeeld 
van hoe we elkaar door te informeren kunnen versterken en elkaar kunnen laten ontwikkelen tot een 
betere schouderfysiotherapeut. 
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Parallel sessie 4: Multidisciplinaire aanpak; HMS en SP 

We vragen van jullie een verslag met de volgende onderdelen: 

1. Korte samenvatting  

Peter van Tintelen. Klinisch geneticus VUMC en AMC. Houdt zich bezig met syndroomdiagnostiek. 
Verrichten van pre symptomatisch onderzoek bij aandoeningen die erfelijk lijken. Hypermobiliteit 
komt veel voor. 20% van de bevolking is hyperlax. Vroeg diagnostiek is erg belangrijk vanwege 
aortaproblematiek!. Deze is medicamenteus en selectief operatief goed te behandelen. Hij geeft veel 
voorbeelden zoals Ehlers –Danlos met de klassieke triade: hypermobiel, rekbare huid en slechte 
wondgenezing. Hij noemt Marfan: Lang, dun en bijziend. Loeys Dietz: a symmetrisch gelaat, lang, 
dubbele huig. Osteoarthritis syndromen met vaak een vroege aorta dissectie. Het kunnen allemaal 
patiënten zijn waarbij je de HMS kunt missen, waarbij je het niet waarneemt in eerste instantie. Blijf 
alert ook bij de benigne HMS die je waarneemt door toepassen van de Beighton score.  

Take home messages: denk aan de vroeg diagnostiek van aorta problematiek! Let op familie, huis, 
striae, vaten. 

Fiona Damstra. Aanvankelijk fysiotherapeute, na arts examen gespecialiseerd als revalidatie arts, 
werkt voor READE in Amsterdam. Vanaf 2016 kennen zij een HMS protocol. De instroom is ongeveer 
2 patiënten per week en daardoor is er een erg lange wachtlijst.  Ze ziet dat patiënten vaak weinig 
vertrouwen hebben in het eigen functioneren. Met name als jong volwassenen ervaren ze dat ze 
anders zijn dan leeftijdgenoten. Lage tonus, slappe banden, snel vermoeid en lage belastbaarheid. 
Op jonge leeftijd was er bij hen al sprake van onbegrepen klachten en daarom is er ook een geringe 
psychische component. Patiënten moeten weer basis vertrouwen krijgen en veel aangeleerd gedrag 
afleren. Bij inclusie is belangrijk dat de pijn meer is dan de vermoeidheid, er een actieve houding aan 
kan worden genomen, een basisvertrouwen is met VAS >> 4 en er begrip is voor het HMS model. 
Behandeling:  alignement. Dus goede ondersteuning van voeten en enkels, stabiliteit en dan via 
activiteiten naar participatie niveau. HMS specifiek voor de schouder is voor Fiona het probleem van 
het positioneren van de schoudergordel, veel klachten in lighouding en sternale pijn vanuit de 
thorax.  
 
Take home messages: Denk bij poliartrose altijd aan HMS ! Vergeet bij HMS niet de psychische 
component van langdurig onbegrepen klachten.  Alignement begint bij de voeten.   

Ronald Kan. Fysiowetenschapper, docent Somt, werkzaam in Heliomare revalidatie Egmond aan Zee. 
Opent met de woorden dat de lezing zwart wit zal zijn. Is van mening dat wij niet de 
functiestoornissen maar veel meer de pijn behandelen. Er zijn veel beperkingen in diagnostiek en 
onderzoek / testen bij HMS. Vervolgens staat hij stil bij verschillende classificaties van pijn. Voor hem 
is pijn vooral bescherming en zegt niets over de toestand van het weefsel. Behandeldiagnoses komen 
vaak tot stand als een “educated guess”. Er wordt niets verteld over de behandelstrategie. Wel geeft 
hij aan dat fysiotherapeuten teveel praten over inklemmingen, scheuren, ontstekingen hetgeen bij 
patiënten het beeld kan geven van een ongunstige prognose.  
 
Zijn message: geef aan dat oefenen de allerbeste therapie is, dat oefenen best pijnlijk kan zijn maar 
niet nadelig. Dat hoort er bij en is goed. 
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2. Een lijstje met maximaal 5 positieve leermomenten voor een SCH gespecialiseerde FT 

a.  Goede take home messages van de eerste twee sprekers 

b. Gedreven sprekers, uiten veel empathie voor patiënten met hypermobiliteit 

c. Goede ondersteuning van gesprokene door heldere presentaties 

d. Sprekers leken niet gestoord door continue in en uit lopen van publiek. Stoorde mij wel ! 

e. Goede tijdsbewaking door voorzitter Slabbekoorn 

3. De beste literatuur verwijzingen (max. 3) voor een SCH gespecialiseerde FT 

-Alleen Ronald Kan refereert aan literatuur: R. Melzack (2001) central neuroplasticy and pathological 
pain en M. Costigan (2009) neuropathic pain. A maladaptive response of the nervous system to 
damage.   

- Peter van Tintelen heeft veel gepubliceerd over erfelijke hartaandoeningen. 

- Fiona Damstra refereert niet aan literatuur 

4. Jouw interpretatie omtrent de toepasbaarheid van de gepresenteerde kennis in de 
dagelijkse SCH praktijk (Wat kun je er mee in de praktijk qua redeneren, inzicht, 
behandeling?) 

Er was sprake van een “wake up call”. Blijf  goed kijken en luisteren naar de patiënt. Beoordeel het 
geheel en niet alleen de schouderklacht. Probeer algehele hypermobiliteit niet te missen want dat 
kan verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokkene. Van Tintelen beschrijft een casus waarbij 
de onderliggende Ehlers –Danlos werd gemist en er na de operatie sprake was van zeer 
gecompliceerde wondgenezing.  

5. Je mening (met korte motivatie) of dit onderdeel de volgende keer (SNN congres 2019) weer 
in het programma hoort. 
De titel suggereert een multidisciplinaire aanpak. In de arbeidssetting van Damstra en Kan is 
die er wel, maar er werd nauwelijks over gesproken. De revalidatiearts noemde dat er 
samenwerking is met fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk etc. Er is niet 
gesproken over de multidisciplinaire aanpak in één behandelsetting voor het gezondheid  
probleem van patiënten met HMS. We zagen de benadering van HMS vanuit 3 disciplines. 
In die zin komt voor mij de titel van de parallel sessie niet overeen met de lezingen. 
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Parallel sessie 5: De stijve schouder / Frozen Shoulder 
 
Op het Schoudercongres 2017 waren drie sprekers bij de parallelsessie: Frozen Shoulder  
 
1. De eerste spreker was Rinco Koorevaar, orthopedisch chirurg van het Deventer ziekenhuis.  
Incidentie en prognostisch factoren van postoperatieve FS na schouderoperaties. 
In het Deventer ziekenhuis is onderzoek gedaan naar de postoperatieve FS. Het doel was meer te 
weten komen omtrent de incidentie en de prognostische factoren na schouderoperaties. Hierbij is 
gekeken naar vijf potentiële prognostische factoren: het geslacht, DM, type fysiotherapie, 
operatietechniek (open/arthroscopisch) en DASH-score. 
Het onderzoek waarbij in vier jaar tijd 505 postoperatieve schouderpatiënten van 18 jaar e.o. gevolgd 
zijn met meetmomenten op 6 weken, 3 en 6 maanden. Getoetst aan een eigen definitie van 
postoperatieve FS. 
Uit dit onderzoek bleek dat het in 11% van de schouderoperaties voorkwam, vaker bij vrouwen (15%) 
dan bij mannen (8%), vaker bij DM en minder bij patiënten, die behandeld waren door een 
fysiotherapeut van het schoudernetwerk Deventer (met 33% verkleind). Dit verklaarde men door de 
duidelijke postoperatieve behandelprotocollen waarmee gewerkt werd. En bij de artroscopische 
techniek bleek het aantal FS iets groter dan bij de open techniek, waarbij als verklaring werd 
aangedragen dat er dan ”meer” gebeurt met het kapsel.    

2. De tweede spreker was Jeroen Alessie, docent fysiotherapie van Avans Hogeschool, Breda 
Frozen Shoulder (FS) en de rol van de myofibroblasten 
Bij het normale bindweefselherstel zien we achtereenvolgens een ontstekingsfase, een 
proliferatiefase en een remodelleringsfase. Voordat er herstel kan plaatsvinden moeten de 
pathogene oorzaak en het beschadigd weefsel eerst opgeruimd worden. Daarna vindt er reparatie 
plaats van weefselstructuur (littekenweefsel) en weefselfunctie. Hierbij komen op celniveau allerlei 
stofjes vrij (groeifactoren) die het herstel in gang zetten (zogenaamde eiwitsynthese, die zit 
opgeslagen in het DNA).Tijdens de proliferatiefase spelen de fibroblasten een belangrijke rol. Deze 
produceren pro-collageen als de bouwsteen voor fibrillen. Het bestaat uit drie eiwitketens die 
spiraalvormig in elkaar zijn gewonden. Enzymen (MMP, vermindert collageen en TIMP, moet MMP 
remmen) uit fibroblasten maken onder invloed van ladingverschil, in de loop van een paar weken, 
hechte crosslinks waardoor fibrillen een bepaalde trekkracht krijgen.  
Fibroblasten geven op celniveau door mechanische prikkels informatie door zoals bij een ontsteking 
of operatie. Prototype fibroblast wordt myofibroblast, deze deponeert collageen, maar zorgt ook 
voor contractie. In de normale situatie sterven deze na 28 dagen af (eind proliferatiefase). 
Vervolgens heeft verder bindweefselherstel (remodelleringsfase) plaats. 
Bij FS-patiënten echter is de hoeveelheid myofibroblasten in het granulatieweefsel (80%) extreem 
hoog en stopt het afzetten van collageen na 28 dagen niet, waardoor contraherend collageen 
gevormd wordt op plaatsen waar het niet hoort. Mogelijk speelt ook nog een genetisch factor een 
rol. 
 
3. De derde spreker was Ruud Schuitemaker, fysio- en manueeltherapeut, Amsterdam 
Praktijkhandvatten bij de diagnose en behandeling van Frozen Shoulder 
Sinds maart 2017 bestaat de SNN-richtlijn FS. Hierin is de definitie FS opgenomen. 
Oorzaak van het ontstaan van de FS is nog niet bekend. De diagnose is vaak pas achteraf te stellen. 
Vaststellen en inventariseren van een FS in de fysiotherapiepraktijk door: actief onderzoek, 
combined reductiontest en de gestandaardiseerde anteflexiemeting.  
Belangrijk bij het toepassen van therapie is de 24 uursregel: pijn moet binnen 24 uur na de behandel 
en/of oefensessie weer afnemen en verdwenen zijn. 
Indeling van de FS in fases van reactiviteit: hoog (freezing), matig (frozen) en laag (thawing). 
Therapie in freezingfase: informeren, geruststellen, sturen en begeleiden bij gecentreerd oefenen. 
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Het bewegen moet ontspannen zijn, pendel- en zwaaioefeningen, geen extra pijn toestaan. Elk uur 
van de dag oefenen. 
In de frozenfase: gaan bewegen middels toenemende intensieve rekkingen. Door frequente 
prikkeling van de fibroblasten aan het eind van de matige reactieve frozenfase neemt de 
glenohumerale kapselcontractuur af en start de thawingfase. 
Bij de thawingfase: dagelijks, liefst ieder uur oefenen richting alle eindstanden. 
Vooral alle fasen geldt:  aandacht voor de omgeving rond de schouder zoals cwk/twk, ribben, 
acromio-claviculair- en sterno-claviculairgewricht. 
 
 
Vijf positieve leermomenten voor een SCH gespecialiseerde FT 
 

• Meer inzicht gekregen in de incidentie en prognostische factoren van postoperatieve FS na 
schouderoperaties 

• Goede opfrissing van de normale bindweefselleer 
• Duidelijke uiteenzetting waar het qua bindweefselvorming bij de FS misgaat 
• Opnieuw bevestiging van voorzichtigheid bij mobilisatie tijdens de freezing/ontstekingsfase 
• Goed overzicht van de interventies bij de verschillende mate van reactiviteit en toepassing 

van de 24  
       uursregel 

 
 
Literatuurverwijzingen voor een SCH gespecialiseerde FT: 

• Vermeulen HM, Schuitemaker R, Hekman KMC, Burg DH van der, Struyf F. De SNN 
Praktijkrichtlijn Frozen Shoulder voor fysiotherapeuten 2017. Schoudernetwerken 
Nederland, maart 2017 

• Kelley MJ, Shaffer MA, Kuhn JE, Michener LA, Seitz AL, Uhl TL, Godges J, McClure PW. 
Shoulder pain and mobility deficits: adhesive capsulitis clinical practice guidelines linked to 
the International Classification of Functioning, Disability, and Health from the orthopaedic 
section of the American Physical Therapy Association. 

• Lubis AMT, Lubowitz J. Matrix metalloproteinase, tissue inhibitor of metalloproteinase and 
transforming growthfactor-beta1 in frozen shoulder, and their changes as response to 
intensive stretching and supervised neglect excercise. J Orthop Sci. 2013;18, 519-527. 

 
 
De gepresenteerde kennis van de sessie “stijve schouder” vind ik goed toepasbaar in de dagelijkse 
schouderpraktijk. De duidelijke uitleg van de bindweefselvorming heeft nog eens weer beter inzicht 
gegeven in wat voor proces er plaatsvindt bij de FS en wat de inwerking/gevolg is van je mechanisch 
handelen. De praktijkhandvatten, behorend bij de verschillende fases van reactiviteit, werden 
duidelijk gepresenteerd en uiteengezet. Ze zijn direct bij het praktisch handelen bij de drie fases van 
de FS in te zetten.  
 
 
Het onderdeel “stijve schouder” zoals gepresenteerd op het congres 2017 lijkt mij zeker voor 
herhaling vatbaar. Ook al hebben we nu de praktijkrichtlijn, de lezing maakt deze duidelijk, 
ondersteund met praktijkvoorbeelden, handige tips en vaardigheden. 
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Parallel sessie 6: TOS, elleboog, unusual cases 
 
Presentatie 1: Thoracic Outlet Syndrome. Door Nieks Pesser / Wouter Oomen.  
 
Al lang bestaand fenomeen. In de jaren 60-70 veel operaties voor verricht. Hier regelmatig 
complicaties=> Gilliat met de True TOS => aantoonbare C8-T1 plexopathie. Echter: lage incidentie. 
Een hoge incidentie heeft de Disputed NTOS. Ook hebben operaties hiervoor goede effecten.  
Ontstaanswijze: Invloed van trauma, macro (auto ongeluk/WAD) en micro (werk en sport). 
In de literatuur: Variatie aan symptomen: complexiteit in naamgeving, literatuur met hoge 
complicatiecijfers. Ontbreken van betrouwbare tests.  
Epidemiologie: incidentie: 0,3- 2%.  Prevalentie: 1:10.000.  Lft: 25-40 jaar.   Man/vrouw= 1:4.  
 
TOS: symptomatische beknelling van de Neurovasculaire bundel in de Thoracic Outlet (NTOS).  
95% is NTOS, 4% is VTOS, 1% is ATOS.  
Waar knelt het?: Scalenus driehoek, costoclaviculair en pectoralis minor ruimte.  
 
Diagnostiek: 4 criteriabij diagnosestelling NTOS.  
1: klachten en voorgeschiedenis consistent met NTOS. 
Hoofdklachten, pijn (hoofd, nek, kaak, temporaal,schouder, arm, hand), sensibele stoornissen, 
paresthesieen, dermatomen C2-8 en Th1, parese in diverse gradaties.  
Klachten gerelateerd aan meer dan één cervicale of perifere zenuwroute.  
Bestaan : Langer dan 12 weken.  
Voorgechiedenis: beroep, hobby’s, Trauma’s.  
2: Bevindingen bij lichamelijk onderzoek passend bij NTOS: 
Provocatietesten:  
East test: 90°abductie, 90° flexie elleboog, 3min vuist maken/openen. Onvermogen = +. 
Ultt: rek op de plexus.  
Tinels sign: Percussie op zenuwroute.  
Drukpijn op M.Scalenus Anterior en M. Pectoralis minor.  
3: Geen differentiaaldiagnostische verklaring:  
AC impingement, tendinitis schoudergordel en s(stroomschema Cools) CRS(hier kan de spurling 
heterolateraal pijn geven evenals de distractie test), CTS, ulnaropathie, epicondylitis, 
promotor/radiale tunnel syndroom, plexus brachialis letsel, fibromyalgie en Referred Pain.  
Uitsluiten door EMG, MRI, echo, orthopedisch/fysiotherapeutisch consult en evt proefblok.  
4: Aantoonbare causale relatie tussen 1 en 2 bij een scalenus en-of pectoralis minor blokkade.  
Dan: Een proefblokkade van de M.Scaleni Anterior, M.Scaleni Medius.  
 
Behandeling. 
Operatief: 1e rib resectie, neurolyse.  
Conservatief:  
- Illig 2013: Trauma gerelateerd/repeterende handelingen in werk. 
Training van stabiliserende musculatuur lwk en cwk 
Aanleren buikademhaling 
Cardiovasculaire training 
Evt pijneducatie (bij sensitisatie)  
- Watson 2010: gefaseerde opbouw spiercontrole schoudergordel. 
Fase 1: 0-30° abductie, fase 2: 45-90° abductie, fase 3: anteflexie, fase 4: >90° abductie.  
- Andere therapeutische mogelijkheden: 
Rekken musculatuur, kracht interscapulaire musculatuur, neurodynamische 
technieken(sliders/tensioners/openers/closers), artrogene mobilisatie/manipulatie, myofasciale 
technieken, houdingsadviezen, ademhalingspatronen. 
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Predisponerende factoren: 
Halsrib, Scalenus anomalieën, congenitale ligamenten en doorgemaakt trauma. 
Na 3 maanden geen verbetering komen mensen in aanmerking voor TOD (Thoracic Outlet 
Decompressie) en neurolyse.  
 
Presentatie 2: Elleboog Unusual Cases. Door Rens Bexkens. 
 
Casuïstiek bespreking 14 jarige sporter met elleboogpijn. Er wordt vooral ingegaan op 
Osteochondrose Dissecans.  
Differentiaaldiagnosen: 
 

 
 
OCD: stoornis van het subchondrale bot en overliggende kraakbeen.  
Incidentie: knie 75%, elleboog 6%, enkel 4%, anders 15%. Meest voorkomende tussen 11 en 20 jaar. 
Mannen vaker aangedaan dan vrouwen. Meestal het capitulum, minder vaak de radiuskop of 
trochlea.  
Niet vergelijkbaar met Panner’s Disease. Dit is op jongere leeftijd en self limiting.  
Ontstaan: chronische valgus stress geeft compressie van het radiocapitulaire gewricht, vaak te zien 
bij honkbal, tennis, turners volleybal en handbal. (Lagere impact sporten) 
Symptomen: Actief sportende tiener, dominante arm, geleidelijk ontstaan (beetje last, weinig 
aandacht er voor), lastig aanwijsbaar qua locatie. Verder stadium OCD geeft extensieverlies, 
crepitaties of slotverschijnselen.  
Onderzoek: hypertrofie, pijn radiocapitulaire gewricht, zwelling=> laterale zachte plek, 
radiocapitulaire compressie test +++, meer dan 40° extensie verlies, minder frequent: verlies van 
flexie/pronatie/ supinatie.  
Conservatieve behandeling:  
Direct stoppen met sport voor 3-6 maanden 
NSAID'S. 
Spierversterkende oefeningen. 
Operatieve ingreep: microfracturing, fragment fixatie of osteochondraal transplantatie (knie) 
 
Presentatie 3: N.phrenicus uitval bij neuralgische amyotrofie (NA). Door Jos IJspeert. 
 
Synoniemen voor NA: plexus brachialis neuropathie, Parsonage Turner etc. Etc.  
Kenmerken:  
- Plotseling zeer pijnlijke ontsteking van delen van de plexus brachialis en andere zenuwen.  
- Extreme neuropathische pijn in de nek/schouder en of arm in 95% van de gevallen. 
- Symptomen in periodes of aanvallen. 
- Snelle multifocale parese en atrofie van de bovenste extremiteit. 
- 30% bilaterale symptomen (meestal asymmetrisch). 
- 80- 90% herstelt in 6 maanden tot 3 jaar.  
- Recidiefkans gevallen 25%.  
- Incidentie 1:1000 per jaar. Meer mannen als vrouwen: 68% vs 31% 
- 50% houdt resterende klachten mn pijn en verminderde duurbelastbaarheid. 
- Vaak zie je ook een scapula instabiliteit (70% van de klachten).  
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Binnen NA zie je bij 1:1000 mensen ademhalingsproblemen. Wordt matig herkend.  
Oorzaak: Mogelijke uitval van de N. Phrenicus. 
Oorzaak: beschadiging van de zenuw en mogelijk heeft het te maken met een fout in het auto-
immuunsysteem waardoor het eigen weefsel aanvalt. Hepatitis B kan ook een factor zijn.  
Behandeling: gericht op coördinatieve ademtraining en andere trainingsvormen zoals bijvoorbeeld 
zangtraining worden geadviseerd.  
In je screening rekening houden met: Orthopneu, vaak wakker worden, ochtendhoofdpijn (door CO2 
stapeling), overmatige slaapzucht, benauwdheid bij in bad gaan of bij zwemmen.  
Verwijs naar CTB en of gespecialiseerde neuroloog danwel revalidatiearts.  
 
2: Positieve leermomenten bijwonen parallelsessie: 
- Het opsommen van de differentiaaldiagnosen houdt je visie breed tijdens het onderzoek. 
- Interessante onderwerpen die over het algemeen minder aan het licht komen 
- Opfrissen van mogelijk reeds bekende info. 
- Achtergrondinformatie die nuttig is voor je verklaring naar patiënten toe. 
- Nieuwe tekenen en symptomen die interessant zijn voor patroonherkenning en je onderzoek. 
 
3: Maximaal 3 literatuur verwijzingen: 
- Watson et al. 2009: Thoracic Outlet Syndrome pt1: clinical manifestations, differentiation and 
treatment pathways.  
- Illig et al. 2013. Thoracic Outlet Syndrome (boek). 
- Vanti: 2007. Conservative treatment of Thoracic Outlet Syndrome. A review of the literature. 
 
4: Interpretatie mbt toepasbaarheid in de praktijk. 
Je kunt veel meenemen van deze informatie naar de praktijk. Onderzoek, patroonherkenning, 
behandeling. Veel is toepasbaar. Ook zijn er duidelijke beslismomenten aangegeven en implicaties 
voor het aanvragen van aanvullende diagnostiek of second opinions.  
 
5: Je mening of dit volgend jaar opnieuw in het programma hoort.  
Ja. Interessante workshop met relevante info. Niet de meest voorkomende vraagstellingen die we 
tegenkomen als schouderspecialist maar ook zeker wel klachten waar we rekening mee moeten 
houden.  
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Parallel sessie 7: Masterclass Echografie 

Ad 1: Weergave inhoud. 
 
SIS → SAPS → PSI Echografie objectiveert; door Paul van der Tas 

Vermeende oorzaken van SIS; 

• Rol van AHD (Acromio Humeraal Distance)  
• Scapuladyspositie-/ dyskinesie 
• Rupturen rotatorcuff hierdoor 

SAPS - volgens Kibler in 2013, impingement is een niet specifieke term als ventrale of                  
dorsale schouderpijn. 

SNN – 2014, Kleine groep indicatie voor OK: exostosen onderzijde/ vormverandering                   
acromion of AC-gewricht. 
       - Traditionele inklemming in ABER: laesie aan arthrogene zijde cuff = PosteroSuperior            
Impingement. 

Bestaat er dan helemaal geen impingement ? 
Posterior Superior Impingement - inklemming van de infraspinatuspees tussen caput humeri en 
labrum dorsale.   
DUS: in de ABER positie is mbv MSU de daadwerkelijke knelling van de IS pees tegen de glenoid –
labrum rand zichtbaar ! 

PSI samenvatting Anamnese; 

• niet alleen werpers/ bovenhandse sporters  
• ook houding- en werkgerelateerd  
• kracht en coördinatie ↓  
• pijn C5-regio diffuus 

PSI - biomechanisch verschijnsel of pathologie ?  
• 1992 Walch: fysiologisch maar bij herhaalde werpbeweging ontstaat mechanische schade  
• 2012 Kibler: PSI is pathologisch 

Beeldvorming; 
• Klinische testen zijn niet specifiek genoeg  
• + testen kunnen bij meerdere beelden passen  
• Daarom behoefte aan beeldvorming, afwijkingen die met X, MRI en CT worden gevonden bij PSI,  
   komen ook bij andere aandoeningen voor in literatuur. MSU wordt niet genoemd in de literatuur.           
    
PSI de vier echografische tekens;  
• Dieper en/of breder worden van de bare bone area = collum anatomicum 
• Vervormen en misvormen van het dorsale labrum door het repeterend contact van het dorsale  
    labrum in het collum anatomicum 
• Fraying (rafelen) aan de artrogene zijde van de infraspinatuspees 
• Impingement van de infraspinatuspees tijdens de dynamische opname naar ABductie-ExoRotatie 
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De rol van echografie voor de schouderfysiotherapeut door Jacomine Blokvoort 
 
Het ontwikkelen van een onderzoeksprotocol 

SNT (SN Twente) werkgroep Echografie; 

• hoofddoel, de klinische relevantie en positie van musculoskeletale echografie binnen     
   het handelen van de schouderfysiotherapeut te beschrijven en te verbeteren.  
• subdoelen, uniformiteit creëren t.a.v. definities (met literatuur onderbouwd) en 
   uniformiteit creëren in verslaglegging naar collega’s en verwijzers. 

Geprotocolleerd werken; 
• positievolgorde en anatomie 11 posities i.p.v. 10 posities in ESSR protocol o.b.v.          
   cursusinfo Fysus.  
• pathologie meer pathologie schouderstructuren dan in ESSR protocol.  
• klinische testen koppeling met klinisch onderzoek daar waar mogelijk. 
 
Ontstane producten werkgroep echografie SNT; 
• echografie van de schouder 
• definities  
• verslaglegging naar collega's en verwijzers 

 
Ad 2. 5 positieve leermomenten voor SCH gespecialiseerde FT; 
• klinische testen zijn niet specifiek genoeg, + testen kunnen bij meerdere beelden     
   passen daarom behoefte aan beeldvorming. 
• klinisch redeneerproces bevorderen. 
• de klinische relevantie en positie van musculoskeletale echografie binnen het handelen     van de 
schouderfysiotherapeut te beschrijven en te verbeteren. 
• uniformiteit creëren t.a.v. definities (met literatuur onderbouwd), uniformiteit creëren in de 
verslaglegging naar collega’s en verwijzers. 
• geprotocolleerd werken. 
 

Ad 3. Beste literatuur; 
• 2013 Cools en o.a. Maenhout  
• 2017 Navarro - Ledesma 
• 2011 Schaeffeler 
 
Ad 4. 
De toepasbaarheid van echografie in de dagelijkse SCH-praktijk is naar mijn idee zeer goed 
toepasbaar echter is het wel erg afhankelijk van het geprotocolleerd werken en de ervaring/ kennis 
van de echografist. De doelen van de werkgroep echografie SNT lijken me dan ook een prima 
ontwikkeling voor het creëren uniformiteit.   
 
Ad 5. 
Het lijkt me een goed plan om echografie als thema bij het schoudercongres terug te laten komen, 
het is een item dat vermoedelijk belangrijker gaat worden in de toekomst voor de SCH-praktijk. Het 
geprotocolleerd werken zal de kwaliteit ten goede komen. 
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Plenaire sessie: Best practice in shoulder rehab 

Lori Mitchener bespreekt in deze slotlezing drie 'topics': 
 
1. STAR  (STaged Approach for Rehabilitation) classification 
Het model is bedoeld om een 'rehabilitation classification' gebaseerd op weefsel 'irritability' en 
'impairments'  te voegen in het pathologisch-anatomische model. 
Na een screening en functioneel onderzoek volgt een indeling gebaseerd op' irritability (high-
moderate-low) and identified impairments' .  De specifieke behandeltechnieken worden hierop 
aangepast. Dat betekent dat de principes van weefselherstel in de behandeling worden geïntegreerd 
en de intensiteit van de behandeling  wordt aangepast. Schouderklachten met een zelfde  
pathologisch-anatomische diagnose worden aan de hand van de mate van 'irritability' en 
persoonlijke 'impairment' volgens het toegevoegde classificatiesysteem passend benaderd.  
 
2. State of the art scapular dysfunction 
Leidt scapuladyskinesie tot pathologie? Scapula(dys)kinesie is valide meetbaar in het laboratorium en 
in klinische observatie. Scapulakinesie testen zijn er om afwijkend beweeggedrag te detecteren én 
betrouwbaar, echter ze geven geen eventuele pathologisch-anatomische diagnose. 
Een systematic review over scapula(dys)kinesie laat verder zien dat : dyskinesie is aanwezig bij een 
zelfde percentage personen met en zonder schouderklachten; dyskinesie bij sporters geeft een 
verhoogde kans (43%) op klachten; de SAT en SRT(reductietesten) zijn zinvol om in de therapie te 
implementeren. 
De eeuwige vraag van de kip en het ei is hier zeker relevant, juist klinisch redeneren is strikt 
noodzakelijk. 
 
3. Most important outcome measurements 
"meten is weten" 
Het is van groot belang te evalueren, met patiëntoverleg, wat onze resultaten zijn. 
De (Quick)DASH, Painscales, WORC(Western Ontario Rotator Cuff index) en de PSFS (Patient Specific 
Functional Scale), GRoC(Global Rating of Change) en Patient satisfaction with use of body part zijn 
testmiddelen hiervoor. Met inachtneming van de MCID. 
 
Leermomenten: 

1. Na de screening en onderzoek, door de schouderfysiotherapeut , van een patiënt met een 
schouderklacht komt er een pathologisch-anatomische diagnose(volgens de container). 
Vervolgens implementeer je de mate van 'irritability' en 'impairment' om tot een gepaste 
therapievorm/-dosis te komen. 

2. Scapuladyskinesie-testen zijn betrouwbaar en geeft informatie over het bewegingsgedrag, 
niet over de diagnose. Bij schouderonderzoek de evt. scapuladyskinesie benoemen, en 
reductietesten doen. De diagnose maak je door verdere onderzoekstechnieken(incl. klinisch 
redeneren). De scapulakinesie wel implementeren in je behandeling. 

3. Belangrijk voor de evaluatie van je behandeling zijn de meetinstrumenten. Metingen zoals de 
DASH kunnen gebruikt worden in het begin, tijdens en aan het einde van de behandeling. 
Een meting aan het eind van de behandeling is bijvoorbeeld de GRoC.  In overleg met de 
patiënt neem je een voor hem/haar juist middel. 

 
 
Literatuur: 
- Staged Approach for Rehabilitation Classification: Shoulder Disorders(STAR-Shoulder) 
  Philip W. McClure, Lori A. Michener. Phys Ther. 2015;95 
- Observational Scapular Dyskinesis: Known-Groups Validity in patients with or without shoulder pain 
  Hillary A. Plummer, Lori A. Michener, cs 
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- Diagnostic accuracy of scapular of physical examination tests for shoulder disorders: a systematic   
review. Alexis A. Wright, Craig A. Wassinger, Mason Frank, Lori A. Michener, Eric J. Hegedus. 
 
Toepasbaarheid: 
De toepasbaarheid van de gepresenteerde kennis in de dagelijkse praktijk van een SCH-
fysiotherapeut is prima;  m.i. is de kennis al aanwezig en wordt gehanteerd  in het diagnostisch en 
therapeutisch proces door de SCH-fysiotherapeuten van het SNT.  
We onderzoeken een patiënt, met klinisch redeneerproces. We zijn bekend met de mogelijkheden en 
beperkingen omtrent scapula(dys)kinesie. De juiste mate van 'irritability' en de juiste therapievorm 
wordt gehanteerd. En we gebruiken meetinstrumenten aan het begin van de behandeling, en graag 
ook aan het eind van de behandeling. 
Dus als we als SNT-er goed opgelet hebben in de cursussen en bijeenkomsten en ons SCH-werk 
serieus nemen is het al geïmplementeerd in ons huidige behandelen. 
 
 
Eigen mening: 
De plenaire lezing van Lori Michener was naar mijn mening niet sprankelend. De onderwerpen 
werden 'droogjes' gepresenteerd. Deze mening was algemeen gehoord in de 'wandelgangen' van het 
congres. 
 De 'STAR-Classification' is een artikel oorspronkelijk uit 2014. Het is wel een welkome 
aanvulling/classificatie, maar die passen de meeste SNT-ers misschien ongeclassificeerd  al toe.  
Het lezingonderdeel omtrent de vragenlijsten bracht niet veel nieuws. 
Wel interessant en een actueel item  was de lezing over de scapuladyskinesie. Ik denk o.a. aan de 
lezing 'The blind man and the elephant'. Verduidelijkende wetenschappelijke informatie bracht voor 
mij meer duidelijkheid over de betekenis van de scapuladyskinesie. Dit onderwerp is zeker 
interessant voor komende schoudercongressen. 
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