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Opbouw workshop

1. SAPS en aspecifieke KANS (25 min)

• 3 vragen over SAPS en aspecifieke KANS  

• NHG Standaard schouder. Wat is goed? En wat kan 
beter?

• Tips en trics orthopedisch chirurg; wanneer 
doorsturen?

2. Artrose (15 min)

• 3 vragen over omartrose en cuff artropathie

• Tips en trics orthopedisch chirurg; wanneer 
doorsturen?

3. Quiz (10 min)



3 vragen over SAPS en aspecifieke KANS

1. Wat betekent SAPS en wat betekent aspecifieke KANS?

2. Bij welke klachten overweeg je SAPS of aspecifieke KANS?

3. Hoe behandel je SAPS? Hoe behandel je aspecifieke KANS?



Wat betekent SAPS en aspecifieke KANS?

• Wat betekent SAPS?

• Er is in 2013 voor de term “SubAcromiaal PijnSyndroom” gekozen, afgekort als SAPS. Hieronder 
wordt verstaan alle niet-traumatische (meestal unilaterale) schouderklachten die leiden tot pijn, 
veelal verergerend tijdens of aansluitend aan het heffen van de arm. De verschillende benamingen, 
zoals impingement, bursitis, tendinosis calcarea, supraspinatus tendinopathie, partiële scheur van de 
rotator cuff, bicepspees tendinitis of cuff degeneratie worden hier allen in gevat.

• Wat betekent aspecifieke KANS?

• Alle anatomisch niet te classificeren (=aspecifieke) klachten van nek, schouder en/of arm (2012).

• Niet zijnde SAPS of frozen shoulder, (posttraumatische) instabiliteit van het glenohumerale of 
acromioclaviculaire gewricht, artrose van de schouder, vooral van het glenohumerale gewricht, en 
evenmin voor de behandeling van patiënten met primaire intra-articulaire pathologie (labrum letsel) 
of met schouderklachten ten gevolge van primair neurologisch lijden.

• Diagnose bij uitsluiting.



Bij welke klachten overweeg je SAPS of 
aspecifieke KANS?

• SAPS:

• pijnklachten in het subacromiale gebied, verergerend bij heffen van de arm.

• Aspecifieke KANS 

• Alle klachten in deze regio die niet specifiek zijn.

• Niet op een trauma te herleiden zijn.

• Er geen sprake van rode vlaggen is.



Hoe behandel je SAPS? 



Hoe behandel je aspecifieke KANS?



NHG Standaard schouder 2019. Wat is goed? 
En wat is verbeterd?

INDELING VAN SCHOUDERKLACHTEN (vernieuwd tov 2008)

1. Subacromiaal pijnsyndroom (SAPS)

2. Glenohumerale gewrichtsklachten

3. Overige schouderklachten



NHG Standaard schouder 2019: SAPS

• Pijn, meestal unilateraal, gelokaliseerd rond het acromion en/of de 
bovenarm die verergert tijdens het heffen van de arm (pijn en/of 
bewegingsbeperking van het abductie traject).

• SAPS omvat subacromiale bursitis, (calcificerende) tendinopathie, 
(partiële dikte of volledige dikte) ruptuur van een of meerdere 
rotatorcuff pezen of ruptuur van de lange kop van de bicepspees.

• SAPS is veruit de meest voorkomende vorm van schouderklachten 
(70-80%).

• Traumatische beschadigingen van de rotatorcuff komen het meest 
frequent voor in de leeftijd tot 35 jaar. De kans op niet-traumatische 
rupturen neemt sterk toe met de leeftijd.

• Aandoeningen van de subacromiale structuren komen met name 
voor in de leeftijd van 35 tot 75 jaar.



NHG Standaard schouder 2019: 
Glenohumerale gewrichtsklachten

• Pijn en beperking van de abductie in combinatie met (en vaak meer) 
pijn en beperking van de exorotatie. Meest voorkomend zijn: frozen
shoulder en artrose.

• Frozen shoulder komt het meest frequent voor in de 
leeftijdscategorie van 40 tot 60 jaar, terwijl artrose een beeld is dat 
vooral gezien wordt bij patiënten boven de 60 jaar.



NHG Standaard schouder 2019: overige

• Schouderklachten met bijkomende nekklachten 
(functiestoornissen van de cervicale wervelkolom of 
cervicothoracale overgang)

• Aandoeningen van het acromio- of sternoclaviculaire
gewricht (bijvoorbeeld artrose);

• Instabiliteit van het glenohumerale gewricht.

• Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat erop basis van anamnese en lichamelijk onderzoek een 
meer gedetailleerde indeling in diagnostische groepen mogelijk is, die consequenties heeft voor het beleid 
van de huisarts



NHG Standaard schouder 2019: Echo en X

• Echo pas zinvol na 3 maanden van niet-traumatische 
klachten.

• De meerderheid onder de 40 jaar heeft op echo geen 
afwijking

• De meerderheid boven de 70 jaar heeft op echo 
degeneratieve afwijkingen die geen consequenties hebben.

• Echo aanvragen tussen 40-70 jaar (na 3 maanden) met 
vraagstelling: peesruptuur of calcificatie?

• Vraag echografie aan vanwege de betrouwbaarheid  bij  voorkeur  op  een  
radiologische  afdeling

• Röntgenfoto heeft zin na 3 maanden glenohumerale klachten 
met name boven 70 jaar.



Tips en trics orthopedisch chirurg; wanneer 
doorverwijzen SAPS?
• Na echo: volledige dikte of partiële dikte ruptuur van de rotator cuff

• Patiënten <50 jaar (of actieve 50+’ers) met een volledige dikte ruptuur. 
Oudere patiënten worden meestal niet meer geopereerd omdat de pees te 
degeneratief is. Bovendien lijkt een operatie bij patiënten > 50 jaar niet 
effectiever te zijn dan conservatieve behandeling.

• Patiënten <35 jaar met een partiële dikte ruptuur die vanwege werk of 
sport (op hoog niveau) sterk afhankelijk zijn van een goede schouderfunctie.

• Calcificerende tendinopathie (= tendinitis calcarea): voor barbotage of ESWT

• Voor uitsluiten pathologie bij verdenking aspecifieke KANS

• Persisterende klachten

• Niet verwijzen voor verrichten Neerplastiek!



3 vragen over omartrose

1. Wat betekent omartrose en wat betekent cuff artropathie?

2. Bij welke patienten denk je aan omartrose en wat zit er nog 
meer in de DD?

3. Hoe behandel je omartrose?
Hoe behandel je cuff artropathie?



Wat betekent omartrose en wat betekent cuff
artropathie?

• Omartrose betekent artrose van de schouder

• Cuff artropathie betekent artrose van de schouder op basis 
van een massale cuff ruptuur



Bij welke patienten denk je aan omartrose en 
wat zit er nog meer in de DD?

• Patient is >70 jaar
• Bij onderzoek behalve beperking passieve abductie ook 

beperkte passieve exorotatie

• In de DD zitten (differentieren via rontgenfoto)
• Cuff arthropathie (hoogstand humeruskop)
• Frozen shoulder (geen afwijking op X)
• Chronische posterieure schouderluxatie



Hoe behandel je omartrose? Hoe behandel je 
cuff artropathie?
• Conservatief

• Aanpassen aan klachten

• Pijnstilling 

• Oefentherapie

• Injectie (subacromiaal of intra-articulair)

• Operatief

• Anatomische totale schouder prothese

• Voorwaarde intacte cuff

• Reversed totale schouder prothese 

• >75 jaar



Tips en trics orthopedisch chirurg; wanneer 
doorsturen omartrose?

• Iedere patiënt op leeftijd met schouderklachten, waarbij als 
het heup- of knieklachten zouden zijn geweest, je dezelfde 
patiënt zou doorverwijzen naar de orthopedisch chirurg om 
een prothese operatie te overwegen.



Quiz vraag 1

• Deze meneer komt op je spreekuur met schouderklachten rechts na fitness in sportschool.

• Hij heeft al rust genomen, pijnstillende medicatie via drogist en oefentherapie bij FT

• De klachten bestaan nu 4 maanden en nemen niet af.

• Lichamelijk onderzoek: beperkte actieve abductie, maar niet passief (abd en exo)

• Je overweegt de volgende diagnose en actie opties:
• A/ diagnose is SAPS en eerst een subacromiale injectie
• B/ diagnose is frozen shoulder en doorverwijzing orthopedisch chirurg
• C/ diagnose is SAPS en voor echo naar radiologie van naburig ziekenhuis
• D/ diagnose is impingement en verwijzing voor dryneedling en echo bij FT



Quiz vraag 1

• A/ diagnose is SAPS en eerst een 
subacromiale injectie

• B/ diagnose is frozen shoulder en 
doorverwijzing orthopedisch chirurg

• C/ diagnose is SAPS en voor echo 
naar radiologie van naburig 
ziekenhuis 

• D/ diagnose is impingement en 
verwijzing voor dryneedling en echo 
bij FT



Quiz vraag 2

• Deze mevrouw komt op je spreekuur met schouderklachten links zonder trauma.

• Zij heeft voldoende hulp, neemt pijnstillende medicatie en oefentherapie bij FT

• De klachten bestaan nu 1 jaar en met name de nachtpijn is erg hinderlijk

• Lichamelijk onderzoek: beperkte actieve abductie en beperkte passieve abd. en exorotatie

• Je overweegt de volgende diagnose en actie opties:
• A/ diagnose is SAPS en eerst een subacromiale injectie
• B/ diagnose is frozen shoulder en doorverwijzing orthopedisch chirurg
• C/ diagnose is omartrose en voor röntgenfoto naar naburig ziekenhuis
• D/ diagnose is cuff artropathie en verwijzing voor dryneedling en echo bij FT



Quiz vraag 2

• A/ diagnose is SAPS en eerst een subacromiale injectie

• B/ diagnose is frozen shoulder en doorverwijzing orthopedisch chirurg

• C/ diagnose is omartrose en voor röntgenfoto naar naburig ziekenhuis

• D/ diagnose is cuff artropathie en verwijzing voor dryneedling en echo bij FT

NHG standaard 2019:Intra-articulaire injectie met corticosteroid:

Neem voor een injectie 1 ml triamcinolonacetonide 40 mg/ml, eventueel in combinatie met 1-10 ml 
lidocaïne 10 mg/ml.

Praktische uitvoering Glenohumeraal (intra-articulair): gebruik een naald van minimaal 5 cm en breng 
deze in circa 2 cm mediaal van de dorsolaterale hoek van het acromion en vervolgens 2 cm caudaal 
van de spina scapula (soft spot); voer op in de richting van de processus coracoideus tot de 
humeruskop

NB Er kan worden volstaan met een anatomisch geleide injectie (echogeleiding is niet nodig)



Toekomst



Toekomst

• Minder pijn door scopische operatie dan bij open.
• Meer bekendheid van goede resultaten schouder prothese 

(RTSP)
• Verminderen cuff artropathie dmv scopisch plaatsen graft 

materiaal en peestransfers



Overleg

• Overleg kan al: 

• mailen (privacy wet&richtlijnen...) naar etholder@ysl.nl

• Bellen naar 010-2585082  (dienstdoende orthopedisch chirurg altijd via 010-2583100 
of centrale YSL)

• Nabije toekomst: Meekijkconsult & 1,5 lijns-zorg




