Eerste bijeenkomst 2013 van het
Schouder Netwerk Twente.

4 Juni 2013, Saxion Hogeschool Enschede.

AGENDA 04-06-2013; SB 46
• 18:30 – 19:00 uur: Ontvangst.
• 19:00 – 19:30 uur: Hans Herik:
- Mededelingen van het bestuur/stemmingen
• 19:30 – 20:00 uur: Presentatie Gerard Koel
- Tendinopathie & antwoorden op vragen
• 20:00 – 20:30 uur: Pauze met koffie & thee.
• 20:30 – 21:30 uur: Presentatie Anne Vochteloo
- RC letsels / visie orthopedisch chirurg
• 21:30 – 22:00 uur: Afronding
- Discussie
- Relevantie praktijk, aanbevelingen
- Rondvraag, afspraak, sluiting.
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Mededelingen van het bestuur: Hans Herik.

• Opening / welkom.
Ontwikkelingen 2013:
– Rooster van aftreden bestuur
– Ledenlijst
– NIVEL Zorgregistraties eerste lijn
– Penningmeester

• Plannen voor 2013:
- Stemmen: deelname snijzaalcursus
- Stemmen: deelname landelijk symposium op
16 november 2013

Rooster voor aftreden Bestuur 2014
Aftredend in 2014 zijn

Herkiesbaar voor 3 jaar

Gerard Koel

Ja

Donald van der Burg

Ja

Paul van der Tas

Ja

Aftredend

In Jaar

Hans Herik

2015

Jan Willem Leidekker

2016
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Ledenlijst 2013

Nieuw per juni 2013

Uit in 2013

Henri Mulder

Ellen Koopman

Marieke Bisschop

Henk Knaap

Rick Leppink

Karin Timmerij-Frielink

NIVEL

•

NIVEL - Zorgregistraties eerste lijn



Zoekt naar enthousiaste leden van het SNT,



Aanmelden bij dr.Ilse Swinkels, NIVEL,
I.Swinkels@nivel.nl



Zie ook bijlagen bij de Nieuwsflits van mei 2013
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Penningmeester

De balans over het jaar 2012 is door omstandigheden
niet op tijd klaar.
Het bestuur stelt voor om deze met de eerstvolgende
nieuwsflits als bijlage mee te sturen.
De penningmeester zal deze balans dan samen met
die van 2013 presenteren in de AV van juni 2014.

Mededelingen van het bestuur: Hans Herik.
• Stemmen: Statuten Artikel 17
1. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid
voorschrijven besluit de algemene vergadering bij volstrekte
meerderheid van stemmen.
2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Alle stemmingen over zaken geschieden
mondeling tenzij de voorzitter van de algemene
vergadering een schriftelijke stemming gewenst
acht dan wel een van de stemgerechtigden
zulks voor de stemming verlangt.
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Mededelingen van het bestuur: Hans Herik.
• Stemming 1: Snijzaalcursus:
Het bestuur stelt voor om de aangekondigde
1-daagse Snijzaalcursus (à €250,- p.p.), ter plaatse
van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, verplicht
te stellen. Bij een positieve stemming door de leden
in de vergadering van 4 juni a.s., zorgt
het bestuur voor een tegemoetkoming
in de kosten van € 75,00 p.p.

Activiteiten:
-Landelijke contacten
met verenigingen
(bijv. Orthopeden)
-Algemeen beleid.
-Beheer website
-Overleg zorgverzek.
-Alg. PR, congres
-Onderwijsproducten

schoudernetwerk.nl /
SchouderNetwerk Nederland

Activiteiten:

Regionaal
SN

SNT

(SchouderNetwerk)

Regionaal
SN

Regionaal
SN

Regionaal
SNDS
SN

Regionaal
SN

(SchouderNetwerk)

(SchouderNetwerk)

(SchouderNetwerk)

(SchouderNetwerk)

SNA

RSN

SNZ

-Eigen bestuur /
eigen autonomie
-Regionale contacten
met verwijzers,
kennisinstituut etc.
-Borgen van kwaliteit
van de SN leden
-Beheer van ledenlijst

Activiteiten:
Lokale FT /
FT praktijken

Lokale FT /
FT praktijken

Lokale FT /
FT praktijken

Lokale FT /
FT praktijken

Lokale FT /
FT praktijken

-Voldoende startnivo
-Voldoen aan criteria
voor continue scholing
-Commitment aan
beleid SchNetwerk
(indeling,verslag,data)
-Behandelen van
patiënten
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Mededelingen van het bestuur: Hans Herik.
• Stemming 2: Landelijke symposium:
Het bestuur stelt voor om het eerste landelijke
symposium van het Schouder Netwerk Nederland
op 16 november 2013 verplicht te stellen. Bij een
positieve stemming door de leden in de vergadering
van 4 juni a.s., neemt het bestuur de
totale kosten van het symposium
à € 50,00 p.p. voor haar rekening.

Inhoudelijk deel: Tendinopathie.
1. Inleiding: Bb community SNT.
2. Wat verstaan we onder een tendinopathie?
Indeling in tendinopathie.
3. Extern / intern / intrinsiek impingement.
4. Antwoorden op de vragen
van de Holmgren studie.
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2. Tendinopathie
•
•

•

Het gaat om pijn en functie-stoornissen in het
orgaansysteem: de pees.
Kan in meerdere klinische diagnoses worden
verdeeld:
- tendinose
- tendinitis
- partiële peesruptuur
(- volledige peesruptuur: apart beeld!)
Multifactorieel met extrinsieke en intrinsieke
ontstaansmechanismen.

2. Tendinopathie
•

•

Extrinsieke mechanismen:
- compressie
- schuif / shear
- te veel belasting
- te weinig belasting
Intrinsieke mechanismen:
- ageing / veroudering
- degeneratie
- biologische factoren: PG, GAG’s, MMP’s
- circulatie
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MSU longitudinaal en transversaal beeld.

PTR
Bursal side

PTR
Articular side

PTR
Intrasubstance
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Artikel Amee Seitz, 2011, nr. 1

‘oude’ NeerSIS

‘unique’ intern
PSI
Burkhart / Walch /Kibler
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• N= 398.
• 302 (76%) hadden
‘intern’ contact
cuff – glenoid
• Hoeken: 121.2 / 119.0.

Aspecten van intrinsieke tendinopathie
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Wat missen we aan deze indeling?

Relatie met klinische symptomen: Lewis.

Normal

Reactive

Disrepair

Degeneration
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Lokaal beeld

Klinisch beeld

Normal

Type 1 collageen
Normaal vocht / Decorin
Hyperechogeen / wit
Normale celactiviteit

Geen klachten
Functioneel in ADL

Reactive

Verhoogde celactiviteit
Oedeem rondom pees
Neovascularisatie kan
Aggrecan productie hoog

Na ‘acute’ overbelast.
Pijnlijk bij belasten
Pijnlijk in rust
Vaak jongere patiënt

Disrepair

Verhoogde celactiviteit
Oedeem rond en in pees
Focale beschadig. (PTR)
Neovascularisatie

Herstel stagneert
Pijnlijk bij belasten
Vaak ook pijn in rust

Degeneration

Verlaagde celactiviteit
Lage belastbaarheid
Inhomogeen weefsel, vet, Verdikkingen palpabel
litteken (PTR >> FTR)
Onvermogen
Neovascularisatie kan

Behandeling
Normal

Geen behandeling
Normaal blijven belasten

Reactive

Rust
NSAID’s (remmen productie aggrecan)
Analyse functioneren bew.keten
Voorzichtig met stimulerende prikkels:
- evt. LIPUS (Low Int. Pulsed US)
- cryotherapie? (pijn of oedeem)
Gedoseerd oefenen
- excentrisch oef.: lichte dosis (tot pijn)
Analyse van de bewegingsketen
Milde lokale stimulans met fysiotechniek
Idem; maar intensief: celactiviteit omhoog
Exc. Oef. Intensief (voorbij pijngrens)
ESWT, intensief US, dwarse fricties etc.

Disrepair

Degeneration
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Holmgren et al; fig 1: Anatomy of the shoulder.

Holmgren T et al. BMJ 2012;344:bmj.e787

Fig 2 Flow of participants through study of effect of specific exercise strategy on patients
with subacromial impingement syndrome.
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Vraag 1:
De Pedro score voor de
methodologische kwaliteit.

Effect studie:
1

Patiënten zijn door randomisatie verdeeld?

□ JA

□ NEE

2

De toewijzing / randomisatie is geblindeerd uitgevoerd?

□ JA

□ NEE

3

De groepen zijn bij aanvang prognostisch vergelijkbaar?

□ JA

□ NEE

4

De patiënten / proefpersonen zijn geblindeerd?

□ JA

□ NEE

5

De therapeuten zijn geblindeerd?

□ JA

□ NEE

6

Zijn de observatoren / analytici geblindeerd?

□ JA

□ NEE

7

Adequate follow up?

□ JA

□ NEE

8

Is het protocol goed gevolgd? (tenminste 1x ITT principe)

□ JA

□ NEE

9

Verschillen tussen groepen zijn ‘statistisch’ weergegeven.

□ JA

□ NEE

10

Zowel centrale als spreiding maat worden weergegeven?

□ JA

□ NEE

Totaal score

/ 10
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Vraag 2:
Alle ‘behandelingen’ gegeven
door dezelfde therapeut.

•
•

Voordeel: dezelfde aanpak.
Nadeel: kans op vertekening door voorkeur
therapeut.
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Vraag 3:
Gaat het over een primair impingement?

• Primair:
oorzaak ligt proximaal van caput humerus.
• Secundair:
doelen van de 6 oefeningen deels gericht
op secundair impingement.

Vraag 4: Over het gebruik van het
‘pain monitoring model’?
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Vraag 5: Over de ernst van de
‘impingement’ aandoeningen.
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Vraag 6:
Over het ‘simpele’ oefenschema.

•
•

Oefenschema oogt wat onhandig m.b.t. de
excentrische oefeningen.
Een simpel schema zou de patient trouw /
compliance kunnen verbeteren.

Vraag 7:
Over de MCIB / SCIB van de CMS.
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Onverwacht (?) goede resultaten van
deze effectstudie met
7 behandelingen in 12 weken.

• Relevante verschillen CMS score.
• Alle andere uitkomstmaten + voor
specifieke oefentherapie.
• Relevant verschil in Likert scores;
responders spec. oef. vs controle: 69%-24%.
• Grote groep verdwijnt van de wachtlijst voor
operatief ingrijpen: 80% vs 37%.

Cuff artropathie
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Enkele rij ankers

Dubbele rij ankers
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Dubbele rij ankers + ‘bridge’ fixatie

Stellingen / Vragen SCHchirurgie:
1. Decompressie operaties worden niet meer
uitgevoerd.
2. Zijn er prognostische factoren bekend die de
uitkomst van operatie + PO revalidatie bepalen?
3. Bij ongunstige prognostische factoren wordt er
niet geopereerd.
4. Opereren van een SIS bursa zijde wordt
verworpen; opereren van een PSI intern
impingement wordt aangenomen.
5. Repair operaties zijn bijzonder zinvol; er is level
1 bewijs voor de efectiviteit.
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Stellingen / Vragen SCHchirurgie:
1. Het plaatsen van twee rijen ankers voor de
repair is beter dan het plaatsen van 1 rij
ankers.
2. Eenmaal een repair zit altijd goed vast.
3. De eerste 6 weken na een repair geen
fysiotherapie.
4. Het loslaten van een repair gaat gepaard
met het terugkeren van de schouderpijn.
5. Bij een cuff artropathie is het plaatsen van
een omgekeerde prothese de beste optie.

Afsluiting SNT bijeenkomst.
• ……
• Volgende bijeenkomst:

16 november 2013
1e Nationale SN congres.
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