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The Dutch
Experience



Disclosure

Geen (potentiële) belangenverstrengeling

Ronald Hollanders, orthopedisch chirurg,
Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem, Nederland
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Huidige situatie
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Dagelijkse
praktijk van
rotatorcuff
rupturen

Verwijzingen van de huisarts of collega
specialist.
Vaak al fysiotherapie (= kinesitherapie)
gehad.
Soms al injecties gehad van de huisarts
(subacromiaal?)



Bij persisterende klachten wordt een
echografie verricht.

Nabije toekomst
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Soms zien we patienten haast zonder
diagnostiek of behandeling

6

6‐4‐2019





Wie zijn de
patiënten met
een cuffletsel
(SSP)

Hoofdzakelijk 50+

De jongere 50+ers vaak
na ongeval (val met fiets,
uitgegleden)



De oudere groep 65/70+
(vaak degeneratieve
letsels)

En dan zit de patient tegenover mij
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Grote variabiliteit in klachten die niet altijd 1 op 1 aan de grootte
van het letsel zijn te relateren.



Sommige patiënten kunnen vrijwel alles met hun arm met een
groot cuffletsel waarbij andere bij een klein letsel veel pijn
ervaren en naast/door de pijn een sterke actieve
bewegingsbeperking hebben.



Wie moet nu welke behandeling krijgen?
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SAMEN met patiënt een plan maken.



Aard letsel, functie op het moment, zelfredzaam in het dagelijkse
leven. Kan de patiënt nog alles doen wat hij/zij wil doen zonder
al teveel beperkingen?



Duur van revalidatie na een evt repair meenemen. MOTIVATIE !!
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Casuïstiek


Dame, 71 jaar oud. ASA II



Rechts dominant



Dec 2018 gevallen, tevoren nooit klachten van de schouders



Veel pijn aan de linkerschouder



Nauwelijks verbetering in actieve functie (max tot
horizontaalvlak) sinds de val. Kan er zo niet meer verder.

MRI linkerschouder: Protocollair
onderzoek.
Intacte lange bicepspees in de
sulcus bicipitalis gelegen.
Graciel ogende
subscapularispees te plekke
van de insertie met centraal
suspectie op delaminatieletsel
van het diepe gedeelte. Geen
onderbreking van het
ligamentum transversum
zichtbaar.
Beeld van totaalruptuur van
supraspinatuspees met
retractie van 4 cm. Nog geen
vervetting of atrofie van de cuff
musculatuur zichtbaar.
Beeld verdacht voor full
thickness ruptuur van het
craniale gedeelte van de
infraspinatuspees en
intrasubstantie scheurtje in het
caudale gedeelte van de
infraspinatuspees. Het labrum
is niet optimaal beoordeelbaar
doch het antero-inferieure
labrum oogt gelaedeerd.
Hydrops.
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Beeldvorming
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Operatie
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Dan begint het pas !

Schoudernetwerk
Fysiotherapie

Korte lijnen tussen orthopedisch chirurg en
fysiotherapeut
Duidelijke fysiotherapie protocollen voor de
meeste operaties ontwikkeld door fysiotherapeut
en orthopedisch chirurg
Zo duidelijke monitoring van de patiënt en
terugkoppeling bij stagnatie of terugval.

Zekerheid van een goede fysiotherapeutische
behandeling.
Schouderfysiotherapie wordt door het netwerk
op een hoger niveau getild met de
fysiotherapeuten als initiator.
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Take Home Message


Cuffletsels van de Supraspinatuspees komen in alle soorten en
maten en bij deze verschillende mogelijkheden zitten net zoveel
verschillende patiententypen en pijnbelevingen.



SAMEN met de patiënt bekijken welke stappen het meest
geschikt zijn. Conservatief vs Operatief.



Zorg dat het fysiotherapie niveau hoog is voor de patiënt. Een
schoudernetwerk door en voor fysiotherapeuten is een
fantastische tool!

