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• Röntgen onderzoek  

• Echografie

• CT

• MRI



Röntgen onderzoek
• Trauma

• Langdurige klachten ondanks adequate 

behandeling

• Voorafgaande aan echografie (MRI)
• Vaststellen van: 

• artrose

• zeldzame ossale afwijkingen

• kalk deposities



Lateraal

♀ 42 jaar

1 maand geleden 

gevallen met 

skiën.
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Echografie

• Aanhoudende klachten na trauma (geen 

fractuur)

• Subacromiaal pijn syndroom



Echo protocol

• Biceps pees

ESSR, European Society of MusculoSkeletal Radiology



Echo protocol

• Subscapularis pees



Echo protocol

• Supraspinatus pees



Echo protocol

• Supraspinatus pees



Echo protocol

• Supraspinatus pees

subacromiale impingement test



Echo protocol

• Infraspinatus pees



Echo protocol

• AC gewricht



Echografie

• Sensitiviteit en specificiteit vergelijkbaar 

met conventionele MRI indien:

• 1. Hoge frequentie lineaire transducer 

(7,5-20 MHz)

• 2. Gestandaardiseerde uitvoering

• 3. Kennis van pitfalls en artefacten

• Rutten et al, Radiographics 2006



Pitfalls en artefacten echografie

Anisotropie

• A



Deltoid septum



Rotator interval



Musculotendineuze overgang



Massieve rotator cuff ruptuur





CT

• Preoperatieve planning bij:

• 1. Trauma

• 2. Prothesiologie

• CT artrografie bij contra indicatie MRI



Meta-analyse 
de Jesus et al, AJR 2009



Conventioneel MRI

• Subacromiaal pijn syndroom 

• 1. bij niet of onvoldoende conclusief echo 

onderzoek

• 2. complex schouder problematiek                    

(bijv. post operatieve schouders)

• 3. beoordeling weke delen afwijkingen bij 

patiënten die in aanmerking zouden kunnen 

komen voor operatief herstel cuff scheur



MRI artrografie

• Instabiliteits klachten                         
Verdenking op intra-articulaire / labroligamentair 

complex pathologie

• Aantonen / uitsluiten partiele dikte rotator 

cuff letsel                                                  
jongere, actieve patiënten

• Richtlijn diagnostiek en behandeling van het subacromiaal pijn syndroom, 2012



MRI onderzoeken
• 1. ♀, 39 jaar                                                            

aspecifieke klachten

• 2. ♀, 43 jaar                                                         

subacromiale pijnklachten onvoldoende reagerend op 

therapie

• 3. ♂, 46 jaar                                                                      

val op schouder 2 maanden geleden, klachten 

persisteren vooral bij abductie

• 4. ♂, 23 jaar                                                                   

sinds 1 jaar subluxaties na val bij voetballen,              

voor-achterwaarts laxiteit 




