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Multiple traumata
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Initiële hulpvraag: 

Kun je me helpen om met minder pijn het dagelijks leven door te komen?

Ontmoeting met J. 45 jaar

20102004



Beperkte therapie/training 

Multiple traumata
2004

Twee operaties
2006 20222020

Initiële hulpvraag: 

Kun je me helpen om met minder pijn het dagelijks leven door te komen?

Ontmoeting met Jorig 45 jaar - Edwin

20102004

Conclusie:  
een 45-jarige patient met forse glenohumerale arthrose en 
cuffdegeneratie.  
lk heb vooralsnog geen operatieve behandelopties. Gezien 
recent ontstaan van de klachten zal eerst uitgebreid 
conservatief behandeltraject worden lngesteld middels 
oefentherapie en cufftraining. Bĳ toename van de klachten is 
een corticosteroïd lnjectie aanbevolen. Patient werd 
doorverwezen naar de schoudertherapeut in zĳn regio. 
Controle over 3 maanden.
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Edwin 

• Fysio- manueel therapeut

• EFIC pijn specialist

• Gepromoveerd op percepties



Bio

2006 
Benige Bankert laesie 
Afgestompt labrum inferior

Scheur in de supraspinatus pees. 

Geen aanwijzingen voor tuberculum majus# 


2010

Kraakbeen humeruskop chondropathie graad 3-4 

Bicepspees degeneratief 

Posterior labrum rafelig 
Voorste kapsel synovitisbeeld met gelaedeerd aspect  
Voorste labrum niet herkenbaar anatomisch stuctuur

Volledige diktescheur supraspinatus

2020 MRI

Forse omartrose. 

Vermoedelijk partiele scheur infraspinatuspees. 

Zeer graciele, degeneratieve supraspinatuspees 
met volle diktescheur anterieur. 

Vermoedelijk status na bicepspees tenodese. 

Zeer degeneratieve labrum met verdenking 
scheur anterieur-inferior. 


2020 X-foto

Normale skeletstructuur. 

Ernstige omarthrosis 

Degeneratieve haakvorming gleno-humoraal. 

Geen AC arthrosis

Geen versmalling van de subacromiale ruimte. 

Ziekteperceptie vragenlijst IPQ-K 
Edwin de Raaij     Carin Schröder     Ad Kaptein    2007 

 
Omcirkel alstublieft bij elke vraag het getal dat uw mening het beste weergeeft 

 
1. Hoeveel beïnvloedt uw ziekte uw leven? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    helemaal                    zeer veel  
    geen invloed          invloed 
 
2. Hoe lang denkt u dat uw ziekte zal duren? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    een zeer           mijn hele 
    korte tijd           leven 
 
3. Hoeveel controle vindt u dat u heeft over uw ziekte? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    helemaal           zeer veel 
    geen controle           controle 
 
4. Hoeveel denkt u dat uw behandeling kan helpen bij uw ziekte? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    helemaal          zeer 
    niet           veel 
 
5. Hoe sterk ervaart u klachten door uw ziekte? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    helemaal           veel ernstige 
   geen klachten           klachten 
 
6. Hoe bezorgd bent u over uw ziekte? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    helemaal           zeer 
    niet bezorgd          bezorgd 
 
7. In welke mate vindt u dat u uw ziekte begrijpt? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    helemaal           zeer veel 
    geen begrip          begrip 
 
8. Hoeveel invloed heeft de ziekte op uw stemming? (Bijvoorbeeld: maakt de ziekte u boos, bang, van  
    streek of somber?) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    helemaal           zeer veel 
    geen invloed           invloed 
 
9. Noem s.v.p. de drie belangrijkste factoren die naar uw opvatting uw ziekte hebben veroorzaakt, in   
    volgorde van belangrijkheid.  
    De belangrijkste oorzaken voor mij zijn: 
 

1. ……………................................ 

2. ……………................................ 

3. ………………………………… 

Met wat je nu weet, hoe denk jij dat 
deze vragenlijst zal worden ingevuld?


Vul het in alsof je Jorig bent



de Raaij et al. 2012 - 2022

Context is leidend

Perceptie, Placebo,  

Nocebo en Verwachting

Somatisch

Pijn schouder/bovenarm links C5 max 9 min 7 > 10 jaar

Zeer sterk beperkt in dagelijks leven, geen sport

Exorotatie kracht

0
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220

Decmeber 2020 Februari 2021 Juni 2022

Exo rechts Exo links



Cognitief


Emotioneel


Gedrag


Sociaal


Ervaart de schouder als versleten en enige optie chirurg is nieuwe schouder

“Ik beweeg er weinig mee omdat hij kwetsbaar is, moet voorzichtig aan doen”

Maakt zich zorgen over de toekomst en mist het sporten, is identiteit kwijt

Voelt zich soms somber en kan door de pijn geïrriteerd reageren

Vermijd bewegen met de arm en heeft zich teruggetrokken uit het sporten

Op het werk alleen nog maar bureauwerk

Eigenaar van middelgroot bedrijf in de kozijnen bouw

Werkt niet meer mee op de ‘werkvloer’ 

Psycho

Socio

Waar liggen de 

herstel belemmerende factoren?

Waar liggen de 

herstel bevorderende factoren?
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Initiële hulpvraag: 

Kun je me helpen om met minder pijn het dagelijks leven door te komen?



PIJN
Sociaal 

Levensfase

Gedrag

Genetisch

.....

Gedachten
Emotie

Bijkomende
Ziekten

Lichaam
Structuur
Functie

designed by m E

Het pijnpalet

Lichaam
Structuur
Functie

Gedachten
Emotie

Gedrag

Initiële hulpvraag: 

Kun je me helpen om met minder pijn het dagelijks leven door te komen?

‘ Ik durf de arm nauwelijks te bewegen, bang voor beschadiging’ 

‘ De enige optie van de chirurg is een nieuwe schouder ‘ 

‘ Ik vertrouw mijn lichaam niet meer ‘ 

‘ Angst bepaalt mijn bewegingen ‘



Repareren


Vervangen


Slijtage


Vastzitten


………

Groeien


Herstellen


Veranderen


Aanpassen


………Hoe dan?
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Perceptie

P

B

S

Pijn analyse: Nociceptief - Perifeer neuropathisch - Nociplastisch

Pĳn Bewegen

Screen: STarT Back/MSK - ALBPSQ - IPQ-k - 4DKL

Sociale steun - Opvoeding - Gedrag - Werk - Sport - Medicatie - Verslaving

P

B

S

Bewegend onderzoeken 
/ 

Exposure

Perceptie
Pĳn Bewegen



• Vrees vermijdend model

• Common Sense Model of Self-regulation of Health and Illness

• Cognitive Functional Therapy

Cognitief

Operant

Respondent Respondent, ontspanning

Educatie

Exposure, graded activity

Pĳn Bewegen

Perceptie

Placebo, Nocebo en Verwachting



-

1. Bio-Psycho-Sociale factoren en comorbiditeit

2. Patiënt-gerichte communicatie

3. Wat heb jij nodig 

4. Minder praten meer bewegen

5. Stimuleer eigen regie

20222020



Renz van Haandel

?

Perceptie, Placebo, 
Nocebo en Verwachting

Patient journey 

Interview met J.
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Dank voor  
uw aandacht


