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2004  Orthopedisch Chirurg 
aandachtsgebied schouder- en elleboogafwijkingen 



Status 2004 

•  Postoperatief veel stijve schouders / frozen shoulders 

•  Variatie in nabehandeling door fysiotherapeuten 
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Doel schouderspreekuur: 

•  Multidisciplinaire samenwerking 

•  Binnen één consult stellen diagnose en opmaken 
behandelplan 

•  Expertise schouderorthopeed op gebied van operatieve 
behandelmogelijkheden 

•  Expertise schouderfysiotherapeut op gebied van 
schouderfysiotherapeutische mogelijkheden 



2007   Schoudernetwerk Deventer 

•  Verbeteren kwaliteit postoperatieve zorg na 
schouderoperaties 

•  Verbetering communicatie ziekenhuis <> fysiotherapeut 

•  Verbeteren kwaliteit conservatieve behandeling 
schouderklachten 
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Criteria deelname Schoudernetwerk Deventer 

 
•  Manuele therapeut of sportfysiotherapeut 

•  Verplichte scholing Saxion Hogeschool Enschede 

•  Verplichte bijeenkomsten Schoudernetwerk 

•  Actieve deelname ontwikkeling Schoudernetwerk 
 



Schoudernetwerk Deventer 



Vorming Schoudernetwerk Deventer 

•  Aanmelden en selectie 

•  Meelopen op schouderspreekuur 

•  Scholing via Saxion Hogeschool 
 



Vereniging Schouder Netwerk Deventer 
Salland   2012 

•  Hogere eisen lidmaatschap netwerk: jaarlijkse toetsing door 
leden onderling en door schouderpoli 

•  “Bij niet voldoen aan voorwaarden” beëindiging lidmaatschap 
mogelijk 

 
–  Minimale deelname aan 75% van bijeenkomsten 
–  100% deelname aan taken voor\tijdens de bijeenkomsten 
–  Actieve deelname aan ontwikkeling kennis , vaardigheden en nieuwe 

producten  
–  Minimaal 10 nieuwe post-OK patienten per jaar 
–  Afwijken van communicatie- en behandelprotocollen alleen met motivatie 

 



De postoperatieve stijve schouder. 
 
Toegevoegde waarde van het 
Schoudernetwerk Deventer (SND). 



Vraagstelling: 
 
1  Komt postoperatieve stijfheid minder vaak voor bij 

nabehandeling fysiotherapeut Schoudernetwerk Deventer? 
 
2  Komt postoperatieve capsulitis beeld minder vaak voor bij 

nabehandeling fysiotherapeut Schoudernetwerk Deventer? 
 
 
Hypothese: 
 
Postoperatieve stijfheid en capsulitis komt minder voor bij 

nabehandeling fysiotherapeut Schoudernetwerk Deventer. 



Inclusiecriteria: 

•  patienten met een electieve schouderoperatie  
•  nabehandeling door fysiotherapeut 
•  follow-up van 6 maanden 

Exclusiecriteria: 

•  preoperatief frozen shoulder 
•  schouderprothesiologie 
•  diagnostische arthroscopie 
•  postoperatief diep infect 
 



Definitie postoperatieve stijfheid: 
 
 
1  functie geopereerde schouder < 90 % t.o.v. contralaterale 

asymptomatische schouder 

2  gemeten 6 maanden postoperatief 
 
 
 
 



Definitie postoperatieve capsulitis (frozen shoulder): 
 

1  pijnlijke functiebeperking geopereerde schouder > 50 % 
t.o.v. contralaterale asymptomatische schouder 

2  actief = passief 

3  functiebeperking volgens capsulaire patroon 

4  alle eindbewegingen pijnlijk 

5  optredend binnen eerste 6 maanden 



Patientenpopulatie: 

•  alle patienten electieve schouderoperatie 2011 en 2012 

•  een operateur (meerdere arts-assistenten) 



Dataverzameling: 

•  preoperatieve spreekuur schouderfysiotherapeut: advies 
schouderfysiotherapeut 

•  klinische ontslagbrief fysiotherapeut: schouderfysiotherapeut 

•  6 weken  postoperatief controle schouderfysiotherapeut 

•  3 en 6 maanden postoperatief controle orthopeed 
  (gestandaardiseerd klinisch onderzoek)    



Data analyse: 

•  logistische regressieanalyse 
    univariate en multivariate regressieanalyse 

•  2 regressiemodellen:  
   - uitkomstmaat:  postoperatieve stijfheid 
   - uitkomstmaat: postoperatieve capsulitis 

•  p < 0.05 statistisch significant 
•  analyse uitgevoerd met SPSS versie 20 



Resultaten 
 540 patienten 

Exclusie:    n =169 
 
preop frozen shoulder  31 
schouderprothese   73 
diagn. scopie   19 
postop diep infect   3 
 
geen FT postop.   4 
geen  FU 6 mnd   39 
 

Missing data:  n = 6 
 
FT onbekend  2 
geen gegevens FU  4 

Onderzoeksgroep: n = 365  



Herkomst patienten 

 

Binnen regio: 
73 % 

Buiten regio: 
27 % 



Fysiotherapeuten Schoudernetwerk Deventer 

 

Binnen regio: 
 
Fysio SND   90 % 
Fysio geen SND  10 % 

Buiten regio: 
 
Fysio SND   8 % 
Fysio geen SND  92 % 
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Type operatie 
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Arthroscopisch / open procedure 
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Eerdere schouderoperatie 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

nee ja 

stijfheid 
capsulitis 

geen significant  
verschil 



Multivariate regressie analyse 
 
Postoperatieve stijfheid 

•  Model 1  type fysiotherapie 
•  Model 2  type fysiotherapie, gecorrigeerd voor leeftijd / geslacht /  

  type operatie / scopisch versus open / eerdere operatie   

Fysio SND Fysio geen SND p waarde 

Model 1 1 1,37 (0,84-2,25) p = 0,21 

Model 2 1 1,43 (0,86-2,38) p = 0,17 



Multivariate regressie analyse 
 
Postoperatieve capsulitis 

•  Model 1  type fysiotherapie 
•  Model 2  type fysiotherapie, gecorrigeerd voor leeftijd / geslacht /  

  type operatie / scopisch versus open / eerdere operatie   

Fysio SND Fysio geen SND p waarde 

Model 1 1 2,20 (1,14-4,24) p = 0,02  

Model 2 1 2,11 (1,06-4,07) p = 0,03  



Discussie 
 
Conclusie: 
 
Postoperatieve capsulitis komt minder voor bij nabehandeling 

fysiotherapeut Deventer Schoudernetwerk 
 
 
 
Ervaring en kennis fysiotherapeut is mede bepalend voor 

eindresultaat schouderoperatie 
 
 
 



Pluspunten studie: 

•  grote patientengroep 

•  weinig missing data (data beschikbaar bij 98 % patienten) 

Mogelijke beperkingen: 
 
•  fysio geen SND grotendeels buiten regio 

•  mogelijk andere schouderproblemen bij patienten buiten 
regio dan binnen regio 

•  een operateur 



Vragen? 


