
Update Orthopedie

Zaterdag 4 december 
2021

WELKOM!!



Programma

9.00 – 9.10h Welkom en inleiding

9.10 -10.00h Pols/hand

10.00 – 10.50h Schouder

10.50 – 11.10h PAUZE

11.10 – 12.00h Heup

12.00 -12.50h Knie

12.50 – 13.00h afsluiting – take home messages



Update Orthopedie



Dr. Maarten Vandeplas (huisarts)
Dr. Peter Dreessen (orthopedie GZA)



Pijn aan de duim

• Vrouw 68 jaar

• Vnl pijnklachten bij belasting: wringen, 
pincetgreep…

• Pijn gelokaliseerd in de duimmuis

• Ervaart ook een stijfheid in het gewricht (vnl 
eerste 10’)



Rhizartrose

• Klinisch: 
– drukpijnlijk CMC 1 gewricht thv palmaire zijde 
– pijn en crepiteren in het CMC1-gewricht bij flexie-

extensie en rotatie

• R/ duimorthese, lokaal NSAI 
• Ook 1x geinfiltreerd met corticoid: beterschap 

doch recidief na enkele maanden
• Hierop verwezen naar orthopedie: duimprothese



NHG standaard

• Diagnose gesteld op basis van anamnese en klinisch onderzoek
• Geen röntgenonderzoek voor de stadiëring van artrose owv 

discrepantie tussen radiologische kenmerken en de klinische 
symptomen

• Behandel zo lang mogelijk conservatief, bij voorkeur met een 
combinatie van behandelingen, handtherapie met oefentherapie en 
eventueel spalkbehandeling)

• Wees terughoudend met een corticosteroïdinjectie bij CMC1-artrose



• Vrouw 59 jaar
• Radiale polspijn bij belasting zoals heffen, wringen
• Klinisch: gelokaliseerde drukpijn en milde zwelling aan de radiale 

zijde van de pols over m. abductor pollicis longus en m. extensor 
pollicis brevis. Finkelstein test positief

Pijn aan de pols



De Quervain tendovaginitis

Initieel beleid als huisarts

• Uitleg geven: irritatie van de pezen in smalle peeskoker 
bij belasting of oprekking

• Bespreking aanpassingen dagelijkse werkzaamheden
Uitlokkende factoren trachten te vermijden (GSM, …)

• Advies hand wel actief blijven gebruiken binnen 
pijngrenzen om stijfheid te voorkomen

• Prognose onduidelijk, voorlopig afwachtend beleid. 
Ijsapplicatie bij pijn, lokaal NSAID. 
Voorstel infiltratie met corticoid bij blijvende klachten 
na 6 weken.



na 3 maanden… is er niet veel 
veranderd

• Bespreking: chronische tendinitisklachten reageren vaak minder 
goed op behandeling > verwezen naar orthopedie na echografie.
– Echografie: bevestiging klinisch beeld > 2 pezen in compartiment te 

weerhouden, anatomische variant die predisponeert voor 
recidiverende inflammatie

• Orthopedie:
– Infiltratie corticosteroid + dagspalk gedurende 4 weken
– Herconsult na 3 maanden: geen beterschap: infiltratie herhaald.
– 1 jaar later recidief: heelkundige open release van het 

peescompartiment
– Beterschap na > 6 weken



• Wacht tot 6 weken af bij kort bestaande 
klachten, geef zo nodig pijnstilling 
(PCM/NSAID)

• Overweeg spalkbehandeling en/of een 
corticosteroïdinjectie in de peesschede. Eerste 
keus bij injectie is 1 mg dexamethason. Een 
combinatie van spalk en corticosteroïdinjectie 
heeft de voorkeur.

NHG standaard



Brede waaier aan pathologieën in 
deze regio’s

• Gevarieerde pathologie met verschillende 
aanpak in functie van profiel patiënt, 
chroniciteit, (ervaring) arts?

• Welke plaats heeft medische beeldvorming?

• Zijn er handvaten/criteria om onze 
verwijzingen te verbeteren?



Hand/Polschirurgische principes in 
de huisartsenpraktijk

Dr. P. Dreessen-Diensthoofd
Dr. N. Verhoeven-Adjunct

Dr. K. Cootjans
Dr . A . Eeckhoudt



Handcentrum: het team

www.handcentrum-antwerpen.be

03/443 43 47



Team

• 4 chirurgen

• 2 Bandagisten

• Verbandverpleegkundige

• Handrevalidatiecentrum GZA

• Netwerk van erkende hand-pols kine’s

• Plaatselijk secretariaat

• Telesecretariaat
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Locaties

• Hand- en Polskliniek centrum

• GZA-Campus St Augustinus – Route 13

• Hand- en Polskliniek noord

• Hoogboomstw 90 Kapellen

• Hand- en Polskliniek zuid

• Mechelbaan 511a Putte
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Kapellen

17

Kapellen, vanaf 

13/12/21
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Putte

Vanaf deze zomer



Doel

• Multidisciplinaire aanpak van hand en pols 

problematiek (electief en trauma)

• Bereikbaar over Antwerpse Noord-Zuid as

• Op alle locaties zelfde aanpak inclusief de 

kleinere heelkunde te Kapellen en Putte

• Gap tussen klacht en behandeling zo kort 

mogelijk houden
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Carpal Tunnel Syndroom

• Pathofysiologie:

• Tenosynovitis flexoren

• Klachten:

• Nocturne paresthesieën

• Dove vingers

• Krachtsverlies

➔EMG: DD sensorisch vs sensorimotorisch CTS



Carpal Tunnel Syndroom: 

Behandeling

• Conservatief

• Nachtspalk

• CS infiltratie

• Heelkunde = doornemen carpale ligament

• Bij falen van infiltratie < 3 maanden

• EMG in motorisch stadium

• Dagziekenhuis & Locoregionale verdoving

• 2 weken gips

• 3 maand pijnlijk litteken en krachtsvermindering



Take home message CTS

• Nuttig vooronderzoek :EMG

• SM : doorverwijzing voor heelkunde

• S : bracing nocturn en of CS
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Springvinger

= Stenoserende tenosynovitis

•Pijn 

•‘blijven hangen’, springen 

•Geblokkeerd

•Indruk probleem aan PIP gewricht

•‘s morgens maximaal



Springvinger: Behandeling

• Indien mild soms spontane resolutie

• Infiltratie cortisone

• Heelkunde

• Geblokkeerd

• Systeemziekte

• Geen verbetering met infiltratie



Springvinger: Behandeling

Heelkunde

• Locoregionale anesthesie

• Dagziekenhuis

• Hechtingen 2 weken

• Directe mobilisatie

➔ Cave flexiecontractuur PIP postop



Take home message TF

• Geen TO nodig

• Heelkunde bij onderliggende aandoening 

• CS als proeftherapie
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Septische tenosynovitis

= pyogene infectie in de peesschede

• Ernstig! 

• snel beschadiging van het glijdingsmechanisme

• Penetrerende wonde in peesschede

• S. Aureus of streptococ



Septische tenosynovitis: 

Behandeling

• Hoofdsymtomen: Kanaval sign’s

• Pijnlijke gezwollen vinger vooral volair

• Lichte flexiestand

• Pijn bij palpatie volair

• Pijn bij passief strekken

• Behandeling

• OPEN DRAINAGE + SPOELING + IV AB + KINE

➔Snelle uitbreiding en grote complicaties

➔Snelle behandeling!!!



Bijtwonden en clenched fist

• Lijkt kleine banale wonde maar met grote gevolgen

• Snelle behandeling

• Spoeling, debridement en inspectie extensorpees + IV AB

➔ Cave septische flexortenosynovitis, septische    

artritis en extensorpeesletsel



Take home message

• Menselijke bijtwonden: onmiddellijk 

doorsturen: cave necrotiserende fasciitis

• Andere oorzaken van septische 

tenosynovitis : doorverwijzing voor 

drainage indien geen kentering onder ABX 

binnen 24h 
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PIP distorsio & luxatie



PIP distorsio & luxatie



PIP distorsio & luxatie

➔ Niet te lang & enkel het noodzakelijke immobiliseren 



Take home message PIP

• RX in face en STRIKTE profiel

• Eerder ligamentair letsel dan beenderig 

letsel , immobilisatie PIP in extensie
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Malletvinger

• Stoten van gestrekte vinger

• Afscheuren extensorpees distaal

• Beenderig fragment mogelijk



Malletvinger: Behandeling

• 6-8 weken spalken in extensie

➔Continu spalken: uitleg aan patiënt!

➔Hyperextensie DIP

➔PIP vrij

• Pinning bij fractuur >1/3e gewrichtsoppervlak

➔Neem RX



Take home message mallet

• Steeds RX in face en STRIKTE profiel

• Geen fractuur :

• Immobilisatie/of pinning over DIP 

• 6w 24/7!!!

• Fractuur

• Doorverwijzing 
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Skiduim

• Stabiel vs onstabiel

• Ligamentair vs avulsiefractuur

➔Klinische diagnose

➔ RX + echo 



Skiduim: Stener letsel

• UCL luxeert over de insertie van de m. adductor pollicis

• UCL geen contact meer met proximale falanx

➔Geneest niet spontaan



Skiduim: Behandeling

CONSERVATIEF

*Klinisch eindstop

*Onverplaatste fractuur

* 4-6w immobilisatie van   

MCP gewricht

➔Drukgevoeligheid over 

UCL   

blijft 2 à 3 maanden, zwelling   

tot 6 maanden

HEELKUNDE

* Laxiteit

* Stener

* Verplaatste fractuur

➔Binnen de 10-12 dagen

➔ Bij twijfel: stuur door en verlies geen tijd met NMR



Take home message skiduim

• Steeds RX + echo (Stener?)

• Fractuur : doorverwijzing voor eventueel 

heelkunde

• Stener : doorverwijzing voor heelkunde

• Conservatieve behandeling bij voorkeur met 

gips
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Scaphoïdfractuur

• Val op gestrekte pols

• Soms tgv banaal trauma met weinig zwelling en pijn

• Proximale pool slecht bevloeid

➔ meer kans op non-union



Scaphoidfractuur: onderzoeken



Scaphoidfractuur: behandeling

* Klinisch vermoeden

• Ieder verdacht letsel behandelen met gips

• Herevaluatie na 1 week

• Eventueel bijkomend onderzoek

* Niet verplaatst

• Gips 3 maand

• Percutane schroeffixatie bij proximale poolfracturen

* Verplaatst

• Gesloten reductie & percutane schroeffixatie

• Open reductie & fixatie



Take home message 

scaphoidfractuur

• Polstrauma met veel pijn , (zwelling)

• Steeds RX + scaphoidopnamen

• Bij twijfel steeds immobilisatie + 

doorverwijzing

• Fractuur :

• Doorverwijzing

• Proximale pool absolute indicatie voor 

heelkunde
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Scaphoïdfractuur: non-union

Non-union -> erosies -> SNAC -> pancarpale artrose



Rhizartrose

• Pathofysiologie
• Artrose aan duimbasis

• Meer bij vrouwen vermoedelijk op hormonale basis

• Klachten:
• Pijn bij belasten

• Sleutel omdraaien, wringen, schrijven

➔DD CMC-1 artrose en STT artrose

➔Behandeling owv klachten en functionele hinder



Rhizartrose: heelkunde

• Preop :
• RX duim : face-profiel-Roberts view

• Perop:
• Locoregionale anesthesie
• Dagziekenhuis

• Postop :
• Week 1-2 : gips voor thenarmusculatuur
• Week 3-6 :Automobilisatie = oppositie-oefeningen
• Week 6 : RX controle ➔ alles toegelaten – tonificatie
• ‘Revalidatie’ over ongeveer 3-tal maanden



Take home message 

rhizarthrose

• Infiltraties werken erg beperkt

• Bij doorverwijzing is RX erg nuttig

• F/profiel + ROBERTS view

• Heelkunde ifv pijn niet ifv RX

• Prothese geplaatst met voldoende 

ervaring geven zeer goede resultaten
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Dequervain

Last bij heffen en bij draaien van de pols

Overbelastingsletsel 

Synovitis AbPL en EPB



Dequervain: diagnose

• Klinische diagnose

• Finkelsteintest

• Geen technische 

onderzoeken nodig



Dequervain: behandeling

• Immobilisatie en rust

• Kinesitherapie

• CS infiltratie

• Heelkunde



Mucoïde cyste

= Artrosynoviale cyste vanuit het DIP gewricht

➔ Puncteren = gevaar voor septische artritis

➔ Excisie cyste + synovectomie/schuifplastie

➔Arthrodese indien ook gewrichtspijn en gevorderde  

artrose



Take home message mucoide 

cyste

• Niet in prikken

• Heelkunde bij recidiverende ruptuur en of 

nagelmisvorming

• Vooronderzoeken niet noodzakelijk
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Dupuytren

• Familiaal voorkomen 60%: Vikingen

• Mannen > vrouwen: jonger, agressiever

• Meestal geen pijn, wel hinderlijk bij contractuur

• Associatie:

• Ziekte van Ledderhose: voet

• Ziekte van Peyronie: penis

• Knuckle pads

• Recidieven niet te vermijden

• Verschillen qua ernst en progressie

➔ Niet te snel chirurgie 



Dupuytren: Behandeling

• Percutane fasciotomie/ naald aponeurotomie

• Fasciectomie

• Collagenase (Xiapex®)

• Spalken ➔ enkel nuttig postop

• Kinesitherapie ➔ enkel nuttig postop



Take home message Dupuytren

-Hand plat op tafel : geen behandeling

-Er zijn geen bevorderende factoren

-Evolutie kan niet beïnvloed worden

-Overweging heelkunde :

MCP : 50°

PIP: 30°
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Take home message aangaande 

technische onderzoeken
• TO die behandeling niet beïnvloeden 

hebben geen zin

• 85% diagnostiek kan via :

• Goed genomen standaard RX

• Echo door ervaren echografist met goede 

probe

• EMG

• NMR is van zeer beperkte waarde in 

meeste gevallen
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Nog een fijn WE en mooie 

feestdagen!
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PAUZE



Orthopedie van de grote gewrichten: 
de heup

Peter Dieleman, huisarts
Michael Maes, orthopedie ZNA



Twee casus

• Coxarthrose

• (spier) pijn in de heupregio



Casus 1

• Marnix, 45 jaar, havenarbeider, kickboxer sinds zijn 18e

• Trainen en sporten moeilijker ; pijn rechter heup, zijn 
dominant been

• Ook in dagelijks functioneren beperking (trappen) ; 
nachtelijke pijn

• Geen relevante antecedenten



Casus 1

• Pijn aan zijkant heup, ook in lies, soms naar de voorzijde dij

• Mankt

• Flexie in heup beperkt tot  80°, rotatie en abductie (met axiale 
druk) onaangenaam tot pijnlijk

• Beeldvorming toont gevorderde coxarthrose



Doel van de casus
(vragen aan de expert)

• Welke klinische tekens bepalen de ernst van een coxarthrose

• Welke beeldvorming is in eerste lijn aangewezen

• Wat is de optimale timing voor heupvervangende heelkunde. 
Stellen we zolang mogelijk uit, bestaan er ‘snelle’ (maar ook 
tijdelijke) oplossingen

• Welke technische opties zijn er voor (gedeeltelijke) 
heupprothese. Wat is de levensduur van een heupprothese

• Wat is het impact van NSAI (of een infiltratie) voor de ingreep, 
op het uiteindelijk resultaat



Casus 2

• Sofie, 62 jaar, gepensioneerd leerkracht LO, nog erg 
(sport)actief

• Knieprothese Re ; Achillespeesruptuur Re – uitgesproken 
bilateraal degeneratief lijden voetwortel (atletiek)

• Na het sporten (tennis) acute pijn in de linker bilstreek ; denkt 
een verrekking te hebben

• Pijn zit diep gluteaal, continu, stekend ; ook wat lateraal, en 
naar de rug toe

• Beste positie is zit en decubitus dorsalis



Casus 2

• Palpatoir moeilijk te lokaliseren, geen trochanter-pijn

• Normale passieve mobiliteit in de heup, actief wat lastiger, 
zeker tegen weerstand

• 10 dagen rust (sport en huishouden), ijsapplicatie en NSAI 
brengt weinig soelaas

• Zeurende pijn, beperking

• Beeldvorming en/of advies dringt zich op

• Gekend degeneratief lijden in lumbale regio



Doel van de casus
(vragen aan de expert)

• Welke klinische testen zijn van belang bij het beoordelen van 
(spier)pijn in de heupregio

• Welke beeldvorming is zinvol: echografie, MRI

• Naast conservatieve maatregelen, wat is de plaats van 
infiltratie



Orthopedie van de grote gewrichten

het schurend scharniertje

Dokter, mijn heup doet pijn…!?

Michael Maes
Orthopedie Middelheim
Heup en kniechirurgie

ZNA Middelheim
Gewrichtskliniek- Berchem
Diagnosecentrum Zoersel

www.orthopediemiddelheim.be



Treatment

Dokter, mijn heup doet pijn…



Anamnese

Dokter, mijn heup doet pijn…

• Wanneer pijn? Rust – activiteit

• Waar pijn?

• Uitstraling? 

• Trauma? 

• Med/chir voorgeschiedenis

• Eerdere behandeling? 



Anterieur?

• Intra-articulaire etiologie

• Iliopsoas lijden

• Mediale liespijn (sport-gerelateerd)

• overbelastingsletsels

• osteitis pubis

• athletic pubalgia, sports hernia

• Gerefereerde pijn

Waar doet het pijn?
Anamnese



Waar doet het pijn?

• Intra-articulaire oorzaak:

• Kraakbeenschade

• Femoro-acetabulaire impingement 

( FAI)

• Labrum scheur

• Iliopsoas of adductoren tendinopathie

C-sign
C-sign

Anterieur?

Anamnese



Trochanterpijn syndroom

• Bursitis trochanterica

• Gluteus medius insertietendinopathie/scheur

• External snapping hip ( ITB) 

• Intra-articulaire pathologie!

Waar doet het pijn?

Lateraal?

Anamnese



• Spinale pathologie

• (pseudo)-radiculair lijden

• SIG- lijden

• deg.laag ruglijden

• Heuppathologie

• FAI type pincer

• AVN

• forse artrose

Waar doet het pijn?

Gluteaal/posterieur?

Anamnese



Waar doet het pijn?
Anamnese



Laat U niet vangen!

Waar doet het pijn?
Anamnese



• C-sign: liespijn+- GT?

• Pijn bij pivotsporten/rotaties?

• “Movie”-sign?

• OA: startpijn/stijfheid/schoenen?

• Sciatica?

The 5 basic questions…Anamnese



“Red Flags”
Anamnese



• Nachtelijke pijn?

• AVN

• OA++

• tumoren

“Red Flags”
Anamnese



• Nachtelijke pijn?

• AVN
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• Steunen mogelijk?

• fractuur, tumor, infectie
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• Nachtelijke pijn?

• AVN

• OA++

• tumoren

• Steunen mogelijk?

• fractuur, tumor, infectie

• Pijn bij langdurig zitten (lies)

• FAI/dysplasie ( irritatie labrum)
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• Nachtelijke pijn?
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• tumoren
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• fractuur, tumor, infectie

• Pijn bij langdurig zitten (lies)

• FAI/dysplasie ( irritatie labrum)
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• Nachtelijke pijn?

• AVN

• OA++

• tumoren

• Steunen mogelijk?

• fractuur, tumor, infectie

• Pijn bij langdurig zitten (lies)

• FAI/dysplasie ( irritatie labrum)

• Trauma?

• acuut- dringende beeldvorming

• oud?- risico op OA- AVN

• Heup problemen als kind?

• risico op vroege OA

“Red Flags”
Anamnese



• Nachtelijke pijn?

• AVN

• OA++

• tumoren

• Steunen mogelijk?

• fractuur, tumor, infectie

• Pijn bij langdurig zitten (lies)

• FAI/dysplasie ( irritatie labrum)

• Trauma?

• acuut- dringende beeldvorming

• oud?- risico op OA- AVN

• Heup problemen als kind?

• risico op vroege OA

• Recent overbelast/sport/impact belasting?

• stressfractuur? Verwijzing

“Red Flags”
Anamnese



• Nachtelijke pijn?

• AVN

• OA++

• tumoren

• Steunen mogelijk?

• fractuur, tumor, infectie

• Pijn bij langdurig zitten (lies)

• FAI/dysplasie ( irritatie labrum)

• Trauma?

• acuut- dringende beeldvorming

• oud?- risico op OA- AVN

• Heup problemen als kind?

• risico op vroege OA

• Recent overbelast/sport/impact belasting?

• stressfractuur? Verwijzing

• Andere gewrichten betrokken?

• inflammatoir proces

“Red Flags”
Anamnese



• Nachtelijke pijn?

• AVN

• OA++

• tumoren

• Steunen mogelijk?

• fractuur, tumor, infectie

• Pijn bij langdurig zitten (lies)

• FAI/dysplasie ( irritatie labrum)

• Trauma?

• acuut- dringende beeldvorming

• oud?- risico op OA- AVN

• Heup problemen als kind?

• risico op vroege OA

• Recent overbelast/sport/impact belasting?

• stressfractuur? Verwijzing

• Andere gewrichten betrokken?

• inflammatoir proces

• Lies/heuppijn bij gebruik van CS/ ethyl++?

• AVN!

“Red Flags”
Anamnese



Klinisch
onderzoek

Inspectie
•Antalgische houding 
•Littekens 
•Atrofie 
•Asymmetrie 

Dokter, mijn heup doet pijn…
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Klinisch
onderzoek

Inspectie
•Antalgische houding 
•Littekens 
•Atrofie 
•Asymmetrie 

Gangpatroon
•Manken? 
•Teken van Trendelenburg 

Palpatie 
•Zwelling 
•Warmte 
•Pijn 

Neurovasculair nazicht
• Motorisch
• Sensorisch
• Vasculair 
• Lumbale pathologie!

Vergelijk mobiliteit & lengte

Dokter, mijn heup doet pijn…



FABER

FADIR

•Straight Leg Raise

• Passief: discoradiculair conflict 

• Actief: heuppathologie!-psoaslijden

• Log roll

• Meest gevoelige test voor heuppathologie! 

• FADIR (anterieure impingementtest)

• labrumscheur-CAM

• FABER (Patrick test)

• SIG lijden

• Posterieure impingement

Dokter, mijn heup doet pijn…

log-roll

Klinisch
onderzoek

www.orthobullets.com



Casus 1- 45j-kickboxer
Anamnese

• +C-sign & GT

• langdurige liespijn-rotatiepijn

• startpijn-ochtendstijfheid

• manken

• sporten onmogelijk, ook in dagelijks functioneren hinder

• nachtelijke pijn

• manken

• asymmetrie in mobiliteit

• FADIR +

Klinisch
onderzoek



+ Beeldvorming

Anamnese

Klinisch
onderzoek



Welke beeldvorming zou U aanvragen?

1. Echo heup

2. RX heup

3. MRI heup

4. Botscan

5. Andere



Protocol RX wordt als ‘normaal’ geprotocolleerd

Beeldvorming

Neem altijd eerst een RX bekken & RX heup F/P



Protocol RX wordt als ‘normaal’ geprotocolleerd

Beeldvorming

Neem altijd eerst een RX bekken & RX heup F/P



Welke volgende stappen zou U nu nemen?

1. Ik start met kinesitherapie en schrijf NSAID’s voor

2. Ik vraag een MRI heup aan

3. Ik vraag een artro-CT van de heup aan

4. Ik verwijs patient naar orthopedie



Beeldvorming



MRI (1.5Tesla)

• PRO: weke-delen pathologie, hydrops, botoedeem, AVN

• CONTRA: labrum en kraakbeen minder goed te evalueren

Beeldvorming



MRI (1.5Tesla)

• PRO: weke-delen pathologie, hydrops, botoedeem, AVN

• CONTRA: labrum en kraakbeen minder goed te evalueren

Artro-MRI

• Meest accurate onderzoek ( 91% vs 36% MRI)

• Golden standard voor FAI & labrumlijden

• Geen goedkeuring meer door RIZIV!

Beeldvorming



Artro-CT

• PRO: goede evaluatie kraakbeen- labrum & Cam of Pincer 

• CONTRA: minder geschikt voor weke-delen pathologie

MRI (1.5Tesla)

• PRO: weke-delen pathologie, hydrops, botoedeem, AVN

• CONTRA: labrum en kraakbeen minder goed te evalueren

Artro-MRI

• Meest accurate onderzoek ( 91% vs 36% MRI)

• Golden standard voor FAI & labrumlijden

• Geen goedkeuring meer door RIZIV!

Beeldvorming



A. J. J. Lee, P. Armour, D. Thind, M. H. Coates, . C. L. Kang

70 young asymptomatic adult volunteers with a mean age of 26 years

Bone Joint J 2015;97-B:623–7

Beeldvorming

MRI images of asymptomatic patients revealed abnormalities in 73% of hips, with labral tears 

identified in 69% of the joints. A strong correlation was seen between participant age and early 

markers of cartilage degeneration such as cartilage defects and subchondral cysts.



Beeldvorming
Even terug naar onze casus…



Beeldvorming
Even terug naar onze casus…



Anamnese Klinisch

onderzoek

FADIR

• +C-sign &  GT

• langdurige liespijn-rotatiepijn

• startpijn-ochtendstijfheid

• manken

• sporten onmogelijk, ook in dagelijks functioneren hinder

• nachtelijke pijn

CAM-impingement van de heup

Femoro-acetabulaire impingement



Pathologie

• Abnormale femurnek (bump)

• Normaal acetabulum

• Antero-superieur labrumscheur

• Kraakbeenschade!

CAM-impingement van de heup

Introductie: 

• Incidentie algemene populatie 0.5%

• Voetbal/hockey/gevechtssport (0.5-18%)

Femoro-acetabulaire impingement



PINCER-impingement van de heup

Femoro-acetabulaire impingement

Pathologie

• normale femurnek

• Abnormaal acetabulum ( teveel bot)

• Labrumscheur-cyste- calcificaties

• Kraakbeenschade lineair

• Vaak pas symptomatisch vanaf 40-50j



Behandeling?

CAM-impingement van de heup

Femoro-acetabulaire impingement



Behandeling?

CAM-impingement van de heup

Femoro-acetabulaire impingement

Conservatief

• (Proef)-infiltratie Depomedrol-Marcaine

• Kinesitherapie



Behandeling?
• Heup-artroscopie

• Labrum herstel vs debridement

• Verwijderen “teveel bot” femurhals of acetabulaire rand

• Goede outcome indien kraakbeen bewaard! 

CAM-impingement van de heup

Femoro-acetabulaire impingement



• Patients aged younger than 40 did better than older patients

• Arthroscopically identified arthritis was predictive of worse surgical outcomes

Femoro-acetabulaire impingement



Even terug naar onze (aangepaste) casus…

Anamnese • +C-sign &  GT

• Langdurige liespijn-rotatiepijn

• Startpijn-ochtendstijfheid

• Manken

• Sporten onmogelijk, ook in dagelijks functioneren hinder

• Nachtelijke pijn

Klinisch
onderzoek • Monopodale steunname moeizaam

• Sterk beperkte rotatie

• Straight leg raising gevoelig



Even terug naar onze (aangepaste) casus…

Anamnese • +C-sign &  GT

• Langdurige liespijn-rotatiepijn

• Startpijn-ochtendstijfheid

• Manken

• Sporten onmogelijk, ook in dagelijks functioneren hinder

• Nachtelijke pijn

Klinisch
onderzoek • Monopodale steunname moeizaam

• Sterk beperkte rotatie

• Straight leg raising gevoelig

tekens van ernstige artrose



Beeldvorming

Neem altijd eerst een RX bekken & RX heup F/P

45-jarige kickboxer



Welke volgende stappen zou U nu nemen?

1. Ik start met kinesitherapie en schrijf NSAID’s voor

2. Ik vraag bijkomende beeldvorming

3. Ik adviseer hem sportstop en schrijf glucosamines met curcuma voor

4. Ik verwijs patient naar orthopedie



Behandeling?

Conservatieve aanpak?

Artrose van de heup

• Gewichtsreductie

• Fietsen ipv joggen, vermijd impact-sporten

• Oefentherapie (+- kinesitherapie)

• Stap met wandelstok/kruk: 50% minder belasting

• Rookstop

• Evenwichtige voeding

• Onvoldoende wetenschappelijke evidentie voor voedingssupplementen



Conservatieve aanpak?

Artrose van de heup

• Adequate analgesie- kortstondig NSAID

Behandeling?



Conservatieve aanpak?

Artrose van de heup

• Adequate analgesie- kortstondig NSAID

indien geen verbetering

• Heupinfiltratie -Marcaine+Depomedrol ( synovitis)

- Hyaluronzuur (matige artrose) : evidentie beperkt!

- Geen infiltratie 2-3 maanden voor prothesechirurgie!

Behandeling?



Chirurgische aanpak?

Artrose van de heup

Totale heupprotheseBehandeling?



Chirurgische aanpak?

Artrose van de heup

Totale heupprothese

De gecementeerde heup

• Fixatie dmv botcement

• Vaker gebruik bij heupfracturen

Behandeling?



Chirurgische aanpak?

Artrose van de heup

Totale heupprothese

De gecementeerde heup

• Fixatie dmv botcement

• Vaker gebruik bij heupfracturen

De niet gecementeerde heup

• Hydroxy-apatiet coating over cup & stem

• 90% THP in Belgie

Behandeling?



Chirurgische aanpak?

Artrose van de heup

Totale heupprothese

De gecementeerde heup

• Fixatie dmv botcement

• Vaker gebruik bij heupfracturen

De niet gecementeerde heup

• Hydroxy-apatiet coating over cup & stem

• 90% THP in Belgie

Direct Anterieure Benadering

- Spiersparende techniek

- Rapid Recovery

Behandeling?



• Hebben alle modellen van prothesen zelfde levensduur?

Chirurgische aanpak?

Artrose van de heup

Totale heupprothese



• Hebben alle modellen van prothesen zelfde levensduur?

vb. 10A*

• “10” aantal jaren opvolging

• A: sterke evidentie

• * < 5% kans op revisie/10 jaar

Chirurgische aanpak?

Artrose van de heup

Totale heupprothese



• Hebben alle modellen van prothesen zelfde levensduur?

vb. 10A*

• “10” aantal jaren opvolging

• A: sterke evidentie

• * < 5% kans op revisie/10 jaar

Chirurgische aanpak?

Artrose van de heup

Totale heupprothese



• C-sign: liespijn+- GT?

• Pijn bij pivotsporten/rotaties?

• “Movie”-sign?

• OA: startpijn/stijfheid/schoenen?

• Sciatica? Lage rugpijn?

Anamnese Casus 2- 56,F- tennis
Oktober 2019…



• C-sign: liespijn+- GT?

• Pijn bij pivotsporten/rotaties?

• “Movie”-sign?

• OA: startpijn/stijfheid/schoenen?

• Sciatica? Lage rugpijn?

Anamnese Casus 2- 56,F- tennis
Oktober 2019…

Klinisch
onderzoek

• Drukpijn gluteaal en trochanterregio

• Symmetrische mobiliteit heupen



• C-sign: liespijn+- GT?

• Pijn bij pivotsporten/rotaties?

• “Movie”-sign?

• OA: startpijn/stijfheid/schoenen?

• Sciatica? Lage rugpijn?

Anamnese Casus 2- 56,F- tennis
Oktober 2019…

Beeldvorming • Echo toont gluteus minimus insertietendinose

Klinisch
onderzoek

• Drukpijn gluteaal en trochanterregio

• Symmetrische mobiliteit heupen



Welke volgende stappen zou U nu nemen?

1. Ik start eerst met kinesitherapie en schrijf NSAID’s voor

2. Ik vraag bijkomende beeldvorming

3. Ik adviseer haar sportstop en schrijf glucosamines met curcuma voor

4. Ik verwijs patient naar orthopedie



• Na kine-NSAID’s & sportstop: blijvende last

• Pijn gluteaal

• Nachtelijke pijn met uitstraling onderbeen

Casus 2- 56,F- tennis

April 2020

Anamnese



• Na kine-NSAID’s & sportstop: blijvende last

• Pijn gluteaal

• Nachtelijke pijn met uitstraling onderbeen

Casus 2- 56,F- tennis

Klinisch
onderzoek • DP trochanterregio + gluteaal

• Lage rug gevoelig, Lasegue negatief

• Heupen symmetrische mobiliteit

April 2020

Anamnese



Welke beeldvorming zou U vervolgens aanvragen?

1. Herhalen echografie heup

2. RX bekken

3. MRI LWZ

4. Botscan



Beeldvorming Casus 2- 56,F- tennis

• Echo heup: Geen insertietendinose meer !?

• RX bekken/Heup: Coxartrose?

• RX LWZ:

• Degeneratief discuslijden L5-S1

• Hyperlordose-facettair lijden

• Anterolisthese L4-L5



Beeldvorming Casus 2- 56,F- tennis

• MRI LWZ: 

-Degeneratieve discopathie op niveau L2-L3 tot L5-S1

-Matige facetartrose op niveau L4-L5 en kleine discusprotrusie subligamentair rechts

-Mogelijks irritatie van de L5 wortel rechts.



• Spontane verbetering

• Na kinesitherapie

• 1x infiltratie GT 

Casus 2- 56,F- tennis

Juni 2020

Anamnese

Besluit • Klachten eerder van lumbale origine

• Conservatieve behandeling aangewezen

• Bij blijvende last: 

• EMG

• SPECT-CT ( DD heup-ruglijden)

• Verwijzing pijnkliniek-proefinfiltratie



Trochanterpijn syndroom



Trochanterpijn syndroom

• (nachtelijke) Pijn – erop liggen onmogelijk

• Manken

• Verspringend gevoel (snapping)

Anamnese



Trochanterpijn syndroom

• (nachtelijke) Pijn – erop liggen onmogelijk

• Manken

• Verspringend gevoel (snapping)

Anamnese

• Gevoelige trochanterregio

• Pijn bij abductie tegen weerstand

• Niet-radiculaire uitstraling over laterale bovenbeen

Klinisch
onderzoek



Trochanterpijn syndroom

• (nachtelijke) Pijn – erop liggen onmogelijk

• Manken

• Verspringend gevoel (snapping)

Anamnese

• Gevoelige trochanterregio

• Pijn bij abductie tegen weerstand

• Niet-radiculaire uitstraling over laterale bovenbeen

Klinisch
onderzoek

• RX: Uitsluiten artrose, AVN of heupdysplasie!

• Echo: - trochanter bursitis

- tendinose vs scheur gluteus medius 

• Bij twijfel: MRI of SPECT-CT scan

Beeldvorming



Trochanterpijn syndroom

• Bursitis trochanterica

• Gluteus medius insertietendinopathie/scheur

• Intra-articulaire pathologie!

• External snapping hip ( ITB)

• Lage rug of radiculair lijden

Differentiele
diagnose



Trochanterpijn syndroom

• Bursitis trochanterica

• Gluteus medius insertietendinopathie/scheur

• Intra-articulaire pathologie!

• External snapping hip ( ITB)

• Lage rug of radiculair lijden

Differentiele
diagnose

Conservatieve therapie

• Relatieve rust, ijs, pijnstilling (NSAIDs)

• Fysiotherapie: ITB-stretching,tonificatie glutei

• ESWT

• Cortisone-infiltratie bursa trochanterica (x3)-(succes 60%)

Chirurgie: uitzonderlijk!

Behandeling



Dokter, mijn heup doet pijn…

Take home messages



• (Anterieure) heuppijn bij (jong)volwassenen: 

• artro-CT (voorheen artro-MRI)

• Vage moeilijk te localiseren pijn : 

• Botscan -SPECT CT ( DD hip-spine dilemma)

• Vermoeden (stress)fractuur-AVN:

• MRI 

• Botscan

• Chronische trochanterpijn/overuse-injuries/adductor sprains

• ECHO (cave!)

• MRI

Indien RX bekken/heup negatief is bij 

Neem altijd RX!
Beeldvorming

Dokter, mijn heup doet pijn…

Take home messages



Michael Maes

Orthopedie Middelheim

Heup- Knie & Sportletsels

Michael.Maes@zna.be



Fractuur van de heup

Hemi vs Totale heupprothese

Hemi-prothese Totale heupprothese

Subcapitale heupfractuur

Nageling

Pertrochantere femurfractuur



Atraumatische kniepijn

Anne Marieke Wiggers

Huisarts



Casus

• Fatima, vrouw 63 jaar, zoon vertaalt

• Pijn linkerknie sinds 4 maanden, progressief

• Geen trauma 

• ICE:

– I: ‘kapotte knie’ 

– C: operatie nodig (voor meniscusletsel)

– E: MRI-scan



Diagnostisch landschap

SONK



Anamnese

• Atraumatische kniepijn L, progressief sinds 4m

• Mechanische pijn, nachtelijke pijn bij veel 
activiteit

• Geen koorts, gewichtsverlies of nachtzweten. 

• Huisvrouw / babysit 

• Rx/ paracetamol - kort en beperkt effect



Klinisch onderzoek

• Gewicht 85 kilogram, Lengte 162 cm, BMI: 32 

• Linker knie:
• geen hydrops/roodheid/warmte. 

• Drukpijn mediale gewrichtsspleet. 

• Flexie en extensie beperkt en pijnlijk. (flex>ext)

• Schuifladetest negatief. 

• McMurray testen: pijnlijk, moeilijk te interpreteren. 

• Stand lichaam: 
• beiderzijds beperkte graad van platvoeten. 

• Stand benen en rug niet afwijkend.



Vragen aan de specialist

• Aanvullingen anamnese/K.O.: rode vlaggen?

• Is een McMurray test een goede 
aantoner/uitsluiter?

• Is een (herhaaldelijke) röntgenfoto 
nodig/nuttig om de diagnose gonartrose te 
stellen? Wanneer wel/niet?

• Kan meniscuspathologie uitgelokt worden 
zonder duidelijk trauma?



• Behandelopties eerste lijn: do’s en don’ts

– Gonartose: analgetica, kine, injecties, 
supplementen

– Andere pathologie uit diagnostisch landschap 

• Behandelopties tweede lijn 

– Wanneer zeker verwijzen als huisarts?

– Operatie indicaties?



Update orthopedie huisarts

Mediale knie pijn

Nick Jansen
Orthopedie AZ Monica - Orthoca
Knie – schouder en sport pathologie

Hoofd medische staf beerschot
President BFDA 
Voorzitter Sasja handbal



Fatima

Challenges

expectations : meniscus : MRI : scope

communication : both ways !!!!!



Degenerative meniscus lesion

Definition

slow progression

tissue degeneration – horizontal cleavage

often chondral involvement

generally middle aged / older

often incidental finding

NO clear history of trauma



Degenerative meniscus lesion

Age

50-59 : 25%

60-69 : 35%

70-79 : 45%

Patients with OA : 75-95%



Degenerative meniscus lesion

Imaging

XR : AP weight bearing semi flexed

lateral view

MRI : NOT INDICATED FIRST LINE

when : chronicity

warning flags

( Ca , R.A. , SONK , ea )



Degenerative meniscus lesion

Imaging :

First line : Xray , weight bearing

MRI : not initially

CT : pointless



Degenerative meniscus lesion

Clinical exam

Axis

ROM

Swelling ?

Local tenderness

Locking ?

Stability



Degenerative meniscus lesion

When surgery ?

At least 3months conservative

CONSERVATIVE  DOING NOTHING

HEP : Home Educational Program



Degenerative meniscus lesion

Goal exercises

Strengthening

Manual therapy

manual stretching

soft tissue mobilization

joint mobilization

Functional exercises



Degenerative meniscus lesion

Exercises

strengthening



Degenerative meniscus lesion

Exercises

Functional



Degenerative meniscus lesion

When surgery

After 3 months

persistent pain / mechanical S

and normal or near normal Xray

abnormal MRI

or earlier

objective mechanical S



Arthroscopy

Daycare

Short general or rachi

2 days : rest and ice

Followed by physio

Not to strenuous !!



Meniscus tear locking



Meniscus tear locking



Degenerative meniscus lesion

When no surgery

NEVER with advanced OA

TO BE AVOIDED : VARUS knees

EXCEPTION : younger patients with
considerable symptoms



Degenerative meniscus and OA

Conservative treatment

infiltrations

cortisone

hyaluronic acid

PRP



Degenerative meniscus lesion and OA

Infiltrations : Courtesy Peter Verdonk

overall poor methodology

temporary symptomatic

improvement for all ( placebo )

Cortico 6 weeks

HA 6 months

PRP 1 year

Stem cells longer



Degenerative meniscus lesion and OA

Infiltrations



Degenerative meniscus lesion and OA

Medial knee pain

50 y old , independent shop

jogging in the woods : pain

continious , also at night

Mild swelling , medial + , HFR +

MRI : undersurface cleavage



Differential diagnosis

OCD , SONK , osteonecrosis , stress reaction

internal osseus process

R.A. , septic arthritis , gout , chondrocalcinosis

inflammatory process



Stress reaction – stress fracture

Medial knee pain

43 y old , warehouse worker

( soccer ) , intens running

Acute intens pain day and night

No swelling , ROM painful

Infiltrations –

MRI



Stress reaction- stress fracture

Definition

stress fractures are common injuries that
begin with repetitive and excessive stress 
on the bone . This leads to acceleration of 
normal bone remodelling , the production
of microfractures caused by insufficient
time for the bone to repair



OsteoChondritis Dissecans

Condition that develops in joints, most often in 
children and adolescents ( knee : medial )

A small segment of bone begins to separate 
from its surrounding tissue due to a lack of 
blood supply

The small piece of bone with

cartilage cover starts to crack

and can come lose



OCD knee in 11 y old

Game of football 6/11/21

as if something gave way

eversince extension loss

MRI

scope



OCD knee in 11 y old

MRI



OCD knee in 11 y old

scope



OCD knee in 72 y old

DD AVN / OCD in adults



OCD knee in 72 y old



Osteonecrosis of the knee

AVN : AVasculair Necrosis

Rare in the knee

lack blood supply

necrosis bone

pain , swelling ,arthritis



SONK knee

Spontaneous osteonecrosis of the knee

Stress fractures in femoral condyl , no trauma , 
older adults

subchondral insufficiency fracture

that progresses to subchondral

collapse with secondary

osteonecrosis

SIF : Subchondral Insufficiency Fracture



Differential diagnosis

OCD , SONK , osteonecrosis , stress reaction

internal osseus process

R.A. , septic arthritis , gout , chondrocalcinosis

inflammatory process



Rheumatoid Arthritis

Very seldom

XR : 

Rheumatologist



Infectious Arthritis

- Hematogene

- After infiltrations , aspirations

DD : reaction on hyaluronic acid 

When in doubt : ASPIRATION

When in doubt : ARTHROSCOPY



Gout / Pseudogout

Painful swelling

Skin very sensible and red

Bloodcount

Aspiration shows cristals

Corticosteroid infiltration

Only scope if persistent



Plica synovialis

Embryonal synovial proliferation which resorbs
during growth

50% incidence , several locations

Medial plica can thicken and mimic

meniscal symptoms

Pinpoint localized pain

Infiltrations , only scope if persistent



Anterior knee pain

28 year old

Intens runner

During holiday a lot of walking

Pain central in de knee

Slight swelling , crepitations PF

MRI : chondral PF



Anterior knee pain

Patella

Trochlea



Tendinopathy pes anserinus

Nearly always secondarily

Overuse injury often aggravated with activities
such as running , cycling , squatting

Very localized pain

Ultrasound confirms diagnosis



Ilio tibial band syndrome

Runner overuse ( 22% )

ITB runs from ilium to Gerdy’s tubercle and
moves over the lateral epicondyl , conflict with
30° flexion , right before foot touches the
ground

cause : muscle imbalance ( feet / pelvis )

Sharp burning pain , forces to stop  

ITB provocation test



Ilio tibial band syndrome

Conservative treatment 

stop running , check shoes , look for
muscle imbalance , 400 m runner 

physio : stretching en strengthening

infiltrations

surgery



Wanneer verwijzen als huisarts

Anders gezegd

mediale knie pijn zoals Fatima

Fatima verwacht : MRI , zelfs scopie

RX staand , AF , gewichtsverlies , fysio

infiltratie : depoM , HZ 

voorschrift MRI na 3 maanden



Wanneer verwijzen als huisarts

Vermoeden infectieus

Geblokkeerde knie : extensie verlies

Hydrops ++ : doe ik zelf de punctie ??

haemarthrose : vetoogjes

sereus : cortisone

Continue scherpe pijn mediaal dag en nacht



Thank You



Save the date:

Update ‘natuur en gezondheid’ Donderdag 
avond 17 februari ‘22

Update ‘astma bij kinderen’ zaterdag 7 Mei ‘22



Huisarts : Jasna Peeters

Specialist : Steven Heylen

Schouderpijn



Casus

• Vrouw, 45 jaar

• Schouderpijn rechts



Casus

• Achtergrond 

– Voorgeschiedenis

• blanco

– Medicatie

• Niets

– Beroep 

• Psychiatrisch verpleegkundige



Casus

• Anamnese 
– Schouderpijn rechts 

• Atraumatisch
• Sinds 2 maanden
• Lokalisatie 

– Anterieur en lateraal (bovenarm)

• Pijntype 
– Nachtelijke pijn 
– Bij bepaalde bewegingen (jas aandoen, BH aan/uit doen)

• Geassocieerde symptomen
– Ook nek/bovenrug klachten
– Geen tintelingen
– Geen krachtverlies
– Geen koorts

– Behandeling tot nu toe : niets



Casus

Vrouw, 45 jaar, 
schouderpijn 
(unilateraal)

Frozen shoulder
Impingement/tendinitis

RC scheur

Omartrose

AC artrose

Hernia

Cervico-brachialgie

Gerefereerde pijn

Tumor

Reumatisch

Infectie

Trauma



Casus

• Klinisch onderzoek
– Schouder 

• Painfull arc +
• ROM 

– Exorotatie : zeer lichte beperking
– Endorotatie : lichte beperking, vooral pijnlijk

• Weerstandstesten
– Normaal/niet pijnlijk

– Nek/bovenrug
• Drukpijn trapezius
• ROM normaal
• Kracht en reflexen BL normaal



Casus

• Beleid
– Vermoeden beginnende frozen shoulder

• Beeldvorming
– Gezien nachtelijke pijn

– Impingement/tendinitis uit te sluiten

=> RX en echo volledig normaal

=> diagnose frozen shoulder 

(ontstekingsfase)

• Behandeling
– Relatieve rust

– NSAIDs

– Opvolging na 2 weken



Casus

• Opvolging

– Geen beterschap

– ↑ pijn

 Cortisone infiltratie 
rechter schouder

 Gezien nu 
ontstekingsfase geen 
kine, wel opgestart 
achteraf in 
‘genezingsfase’



Vragen
Schouderpijn

• DDx?
– Welke?
– Hoe? 

• Anamnese
• KO
• Beeldvorming?

• Beeldvorming? 
– Nut? 
– RX/echo/arthro-CT/arthro-MR?
– Huisarts? Specialist? 

• Rode vlaggen?

• Wanneer doorverwijzen?



Vragen
Frozen shoulder

• Diagnose

– Anamnese?

– KO?

– Rol beeldvorming?

• Beleid

– NSAIDs/kine/infiltratie?

– Afhankelijk van stadium?



Vragen
Beleid

• Infiltraties
– Techniek

• Lateraal of posterieur?

• Verschil in effectiviteit?

– Wanneer? 

– Contra indicaties?

– Kan je iets ‘mis doen?’

• Rol/nut kinesitherapie



Schouderpijn in de 

Diagnose en behandeling

Dr Steven Heylen
Schouder- & kniechirurgie Lier

Schouderpijn in de 
huisartspraktijk



Schouderpijn

• 2de meest frequent voorkomende musculoskeletale 
klacht in huisartsenpopulatie (na lage rugpijn)

• Jaarprevalentie 3,1%

• Van alle patienten met schouderklachten bij huisarts
• 30% na 6 weken genezen

• 50% na 6 maanden genezen

• 60% na 1 jaar genezen

Schouderpijn



• Lang bestaande pijn

• Hevige pijn

• Combinatie met nekpijn 

• Associatie met werk

• Somatiseren

• Werkverlet bij schouderklachten:
– 30% één of meerdere dagen 

Prognostisch ongunstige 
factoren



Richtlijnen?

Schouderpijn in de eerste lijn



Domus medica richtlijnen



NHG standaarden



SCHOUDER
ANATOMIE 



Humerus

Glenoid

AC gewricht

Beenderige anatomie



• Supraspinatus
– Abductie

• Infraspinatus
– Exorotatie

• Subscapularis
– Endorotatie

• Teres minor
– Exorotatie

• Deltoideus, pectoralis major
• Latissimus dorsi

Anatomie pezen



“Dokter … ik heb last van m’n schouder”

Wat nu? Waar denken we aan?

Schouderpijn in de eerste lijn



● Cervicale problematiek
● AC artrose
● Impingement/supraspinatustendinopathie
● Calcifierende tendinopathie: chronisch vs acuut
● Rotator cuff scheur
● Frozen shoulder
● (Luxatie) (AC luxatie) 
● (Fractuur) 

Diagnosen in de 
huisartspraktijk



● Cervicale problematiek
● AC artrose
● Impingement/supraspinatustendinopathie
● Calcifierende tendinopathie: chronisch vs acuut
● Rotator cuff scheur
● Frozen shoulder
● (Luxatie) (AC luxatie) 
● (Fractuur) 

Diagnosen in de 
huisartspraktijk
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Klinische scenario’s 

Schouderpijn

Traumatisch (val/foute 
beweging)

AC sprain

Claviculafractuur

Tuberculum majus
fractuur

Traumatische cuff
scheur

Proximale 
humerusfractuur

Contusio

Lage threshold voor RX en 
echo/doorverwijzing 

Veel pijn?
ROM?
Kracht?
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Schouderpijn

Traumatisch (val/foute 
beweging)

Claviculafractuur

Traumatische cuff
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Proximale 
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Klinische scenario’s 

Schouderpijn

Traumatisch (val/foute 
beweging)

Traumatische cuff
scheur

Proximale 
humerusfractuur



Klinische scenario’s 

Schouderpijn

Traumatisch (val/foute 
beweging)

Traumatische cuff
scheur

Proximale 
humerusfractuur

Supraspinatus

Cave: niet altijd op US 
gezien!!

A-CT scan of A-MRI



Klinische scenario’s 

Schouderpijn

Traumatisch (val/foute 
beweging)

Traumatische cuff
scheur

Proximale 
humerusfractuur

Supraspinatus

Subscapularis

Belly press
Bear Hug
Lift off test



Klinische scenario’s 

Schouderpijn

Traumatisch (val/foute 
beweging)

Atraumatisch

Cervicale problematiek

AC artrose

Impingement/supraspinatustendin
opathie

Calcifierende tendinopathie

Rotator cuff scheur

Frozen shoulder



Klinische scenario’s 

Schouderpijn

Traumatisch (val/foute 
beweging)

Atraumatisch

Cervicale problematiek

AC artrose

Impingement/supraspinatustendin
opathie

Calcifierende tendinopathie

Rotator cuff scheur

Frozen shoulder

Cervicale problematiek
● Pijn cervicaal/trapezialgie
● ROM CWZ pijnlijk/stijf
● Crepitaties
● Alarmtekenen: uitval, dermatoom uitstraling

● Rx/CT/MRI

● R/ kine/osteopathie, NSAID’s & pijnstilling 
(diazepam), NSAID gel



Klinische scenario’s 

Schouderpijn

Atraumatisch

AC artrose

Impingement/supraspinatustendin
opathie

Calcifierende tendinopathie

Rotator cuff scheur

Frozen shoulder

● AC artrose

● Pijn superieur 

● Duidelijk drukpijn AC gewricht

● Pijn bij adductie van de schouder

● RX & Echo

● R/pijnstilling, NSAID (gel), infiltratie



Klinische scenario’s 

Schouderpijn

Atraumatisch

Impingement/supraspinatustendin
opathie

Calcifierende tendinopathie

Rotator cuff scheur

Frozen shoulder

● Impingement/supraspinatustendinopathie
● Pijn schouder/bovenarm
● CAVE frozen shoulder
● Positieve impingementtesten
● CWZ checken!

● RX & Echo

● R/kine, pijnstilling, NSAIDs, infiltratie 
subacromiaal

Bij langdurige last: ACT 
scan of AMRI te 
overwegen bij negatieve 
echo



Klinische scenario’s 

Schouderpijn

Atraumatisch

Calcifierende tendinopathie

Rotator cuff scheur

Frozen shoulder

● Calcifierende tendinopathie: 
chronisch vs acuut

● chronisch: idem impingement 
(calcificaties op US, niet op RX)

● Rx en echo

● Acuut: infiltratie, loshouden 
schouder (kine)



Klinische scenario’s 

Schouderpijn

Atraumatisch

Rotator cuff scheur

Frozen shoulder

● Rotator cuff scheur op echo

● Oude patiënt (75 +)

● Conservatief beleid

● Jonge patiënt 

● Vaak operatief

● Vaak nog AMRI of ACT nodig



Klinische scenario’s 

Schouderpijn

Atraumatisch

Frozen shoulder●

Frozen shoulder
● Pijn en stijfheid
● Verschillende fasen
● DM/schildklierlijden?
● Oorzaak (trauma?)

● RX en echo

● R/kine, pijnstilling, IA infiltratie

NIET ALTIJD TYPISCH 
CAPSULAIR PATROON !!



• Anamnese

• Klinisch onderzoek

• Technisch onderzoek

• Diagnose & behandeling 

Gestructureerde consultatie in 
de eerste lijn



Wat is de klacht?

• Pijn

– Waar? 

• DD cervicaal, AC artrose 

• Krachtsverlies

• Stijfheid 

Anamnese



• Traumatisch/atraumatisch
– Trauma: cuff scheur? Fractuur? (Sub)luxatie?
– Atraumatisch: degeneratief/inflammatoir

• Hoe lang bezig? 
– Laatste tijd veel erger? (frozen shoulder)
– Acuut atraumatisch: calcificatie? 

• Nachtelijke pijn? Pijn invloed op dagelijks leven?

• Uitstraling/tintelingen (dermatoom gebonden?)

• Voorgeschiedenis: kine, infiltratie, operaties?

Anamnese



• Wanneer pijn?

– Op het werk: houdingsgebonden (cervicaal, RSI)

– Niet bewegingsgebonden (Cave: frozen DD 
cervicaal)

Anamnese



KLINISCH ONDERZOEK
Schouder



● CWZ ROM
● ROM actief en passief

● “Humerale escape”
–Pseudoparalyse

● Inspectie (atrofie?)
● Palpatie (ACJ)
● Impingementtesten
● Jobe test
● Infraspinatus test
● Teres minor

● Subscapularis test
● Bicepstest
● Grind test

Klinisch onderzoek schouder



● ROM actief en passief

● “Humerale escape”
–Pseudoparalyse

Frozen shoulder

● Palpatie (ACJ)

Klinisch onderzoek schouder



Impingement testenImpingement testen



Impingement testen

Kunnen positief zijn bij rotator cuff
scheuren

Impingement testen



Peestesten

● Jobe test

● Empty can test

● Full can test
● Infraspinatus test

● Teres minor

● Subscapularis test
● Grind test

Klinisch onderzoek schouder



● Jobe test

● Infraspinatus test

● Teres minor

● Subscapularis test

● Grind test

Klinisch onderzoek schouder



Lag signLag sign



● Jobe test

● Infraspinatus test

● Teres minor

● Subscapularis test

● Grind test

Klinisch onderzoek schouder



Hornblower sign

Klinisch onderzoek schouder



● Jobe test

● Infraspinatus test

● Teres minor

● Subscapularis test

● Napoleon test

● Bear hug test

● Lift off test

● Grind test

Klinisch onderzoek schouder



TECHNISCHE ONDERZOEKEN
Schouder



● Rx + echo
● Wanneer? Afgaande op verhaal (trauma), hevige pijn (Ca++?), Jobe +++, 

gefaald conservatief beleid

● (ArtroCT scan/ArtroMRI)
● Sterk vermoeden rotator cuff scheur 

● Instabiliteit

Technische onderzoeken in de 
huisartspraktijk



BEHANDELING IN DE EERSTE LIJN



● Geruststelling 

● Pijnstilling & onstekingsremmers 
● Dafalgan +/-tradonal odis
● NSAIDs zo geen contraindicatie
● (NSAID gel type fastum of voltaren gel)

• Kinesitherapie

• Infiltratie

Eerste lijnsbehandeling



● Gericht op ROM

● Losmaken CWZ

● Scapula stabilisatoren optrainen 

● Ultrason

● Dry needling 

● In tweede fase: excentrisch optrainen rotator cuff

● Binnen de pijngrenzen

Kinesitherapie



Schouderinfiltraties



• Glenohumeraal.

Schouderinfiltraties



• Glenohumeraal.

• Subacromiaal of 
intrabursaal.

Schouderinfiltraties



• Glenohumeraal.

• Subacromiaal of 
intrabursaal.

• Acromioclaviculair.

Schouderinfiltraties



• Subacromiale corticosteroïdinjecties zouden 
kunnen leiden tot minder schouderpijn en 
verbeterde schouderfunctie op de korte termijn 
(< 12 weken) vergeleken met placebo-injecties, 
maar op de langere termijn lijkt er geen effect 
meer te zijn. 

• Er lijkt geen verschil in effectiviteit (schouderpijn 
en -functie) te zijn tussen subacromiale
corticosteroïdinjecties en orale NSAID’s op de 
korte termijn (< 12 weken). 

Schouderinfiltraties



Infiltraties

• Het is onzeker of er verschil is in schouderpijn of -
functie na 5 weken tussen oefentherapie en een 
corticosteroïdinjectie. 

• Het is onzeker of de combinatie van een 
corticosteroïdinjectie met oefentherapie meer 
verbetering geeft ten aanzien van schouderpijn en -
functie dan een subacromiale corticosteroïdinjectie 
zonder oefentherapie. 

• Het is niet (voldoende) onderzocht wat het effect is van 
een subacromiale corticosteroïdinjectie op de kans op 
recidieven, tijdsduur tot herstel en werkhervatting.

Schouderinfiltraties



• Impingement.

• Posttraumatische cuff tendinitis of bursitis.

• Calcifierende tendinopathie

Schouderinfiltraties
subacromiaal



Ligging bursa.Ligging bursa



Ligging bursa.Ligging bursa



Laterale en posterieure toegang.
Laterale en posterieure 

toegangsweg
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Laterale en posterieure toegang.
Laterale en posterieure 

toegangsweg



Anterieure toegangsweg.Anterieure toegangsweg



Intraarticulaire infiltratie.

• Frozen shoulder

• Bicepspeestendinosis

• OA

• (Reumatoide artritis)

Schouderinfiltraties
Intra-articulaire infiltraties



Posterieure toegangsweg.

2 cm inferior
2 cm medial

Richt naar 
coracoid

Posterieure toegangsweg



Anterieure toegangsweg.Anterieure toegangsweg



AC infiltratie.

• AC artrose.

• Posttraumatische AC artritis.

• Osteolyse distale clavicula.

Schouderinfiltraties
AC infiltraties



AC infiltratie.

• AC artrose.

• Posttraumatische AC artritis.

• Osteolyse distale clavicula.

Schouderinfiltraties
AC infiltraties



AC infiltratie.

• AC artrose.

• Posttraumatische AC artritis.

• Osteolyse distale clavicula.

Schouderinfiltraties
AC infiltraties



Anterieur of craniocaudaal



NHG standaardenNHG standaarden





• Gefaald conservatief beleid 

• Vermoeden fractuur of rotator cuff scheur (al 
dan niet op echo bevestigd)

• Niet comfortabel met infiltraties

• Onzeker over diagnose

• Rode vlaggen (infectie?trauma?fractuur?)

Wanneer doorverwijzen?



Klinische scenario’s 



Casus 1

• Man 45 jaar
• Valt van trap en houdt zich vast 

aan rechter arm
• Veel pijn (gehad)
• Indruk van krak gevoeld te hebben
• Indruk van weinig kracht
• ‘s Nachts pijn

Anamnese: traumatische pijn, veel 
pijn, krachtsverlies, nachtelijke pijn

KO: ROM tot 90°, geen dp AC, nek 
normaal, Jobe pijnlijk maar 
krachtig, subscap +++

Rx en echo: 
neg

Toch vermoeden 
subscapularispeesscheur

A-CT of A-MRI of 
doorverwijzen



Casus 2

• Vrouw 30 jaar
• Atraumatische pijn
• Sinds 2 maanden
• Vooral ‘s middags en ’s avonds

Anamnese: pijn in trapeziusregio, 
houdingsgebonden

KO: CWZ + crepiteert, ROM CWZ 
beperkt, schouder vrij nl 
onderzoek

Geen 
alarmsympto
men

Vermoeden CWZ



Casus 3

• Vrouw 42 jaar
• Al wat langer beperkte last
• Nu plots gigantisch hevige pijn ++
• Kan arm niet meer gebruiken
• Niet gevallen

Anamnese: schouderpijn, 
nachtpijn ++, kracht onbestaande, 
niet gevallen

KO: schouder ++ kan amper 
bewegen, nek normaal

Vermoeden acute calcifierende
tendinopathie

RX en 
echo

Infiltratie



Casus 4

• Man 47 jaar
• Al wat langer last
• Lijkt iets erger
• Kan arm nog gebruiken maar pijn 

bij bepaalde bewegingen
• Geen trauma

Anamnese: schouderpijn, geen 
nachtelijke pijn, pijn bij bepaalde 
bewegingen, beperkt gebonden 
aan werk

KO: normale ROM, Jobe pijnlijk 
maar krachtig, impingementtesten
+, AC normaal, CWZ normaal

Vermoeden 
supraspinatustendinopathie

Kine, NSAIDS, Infiltratie

RX en 
echo



De Casus



Casus

Anamnese 
– Schouderpijn rechts 

• Atraumatisch
• Sinds 2 maanden
• Lokalisatie 

– Anterieur en lateraal (bovenarm)

• Pijntype 
– Nachtelijke pijn 
– Bij bepaalde bewegingen (jas aandoen, BH aan/uit doen)

• Geassocieerde symptomen
– Ook nek/bovenrug klachten
– Geen tintelingen
– Geen krachtverlies
– Geen koorts

– Behandeling tot nu toe : niets



Casus

Klinisch onderzoek
– Schouder 

• Painfull arc +
• ROM 

– Exorotatie : zeer lichte beperking
– Endorotatie : lichte beperking, vooral pijnlijk

• Weerstandstesten
– Normaal/niet pijnlijk

– Nek/bovenrug
• Drukpijn trapezius
• ROM normaal
• Kracht en reflexen BL normaal



Casus

Beleid
– Vermoeden beginnende frozen shoulder

• Beeldvorming
– Gezien nachtelijke pijn

– Impingement/tendinitis uit te sluiten

=> RX en echo volledig normaal

=> diagnose frozen shoulder 

(ontstekingsfase)

• Behandeling
– Relatieve rust

– NSAIDs

– Opvolging na 2 weken



Vragen
Frozen shoulder

• Diagnose

– Anamnese?

– KO?

– Rol beeldvorming?

• Beleid

– NSAIDs/kine/infiltratie?

– Afhankelijk van stadium?



Vragen
Beleid

• Infiltraties
– Techniek

• Lateraal of posterieur?

• Verschil in effectiviteit?

– Wanneer? 

– Contra indicaties?

– Kan je iets ‘mis doen?’

• Rol/nut kinesitherapie



Vragen ?????Vragen??



PAUZE


