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Definitie cuff scheuren

Partiële diktescheuren

Afwezigheid van communicatie tussen GH gewricht en subacromiale bursa

Volledige diktescheuren 

Communicatie tussen GH gewricht en subacromiale bursa

Massieve scheuren 

2 of 3 pezen betrokken (Gerbers) of groter dan 5 cm (Cofield)



Epidemiologie

 Partiële cuff scheuren  > volledige cuff scheuren.

 Vaak moeilijker te detecteren

 13%-32% kadaver en beeldvorming

 80% > 80 jaar

 Vaak symptomatisch

 Vaak evolutie naar full-thickness scheuren

Yamanaka and Masumoto, 80% artroscopisch bevestigde PTRCTs; toename scheur of 

progressie naar FTs over 2 jaar



Structuur cuff
I. Meest superficiële laag, 1 mm dikte bestaande 

uit vezels van het corocohumeraal ligament 

uitbreidend schuin en posterieur

II. Bestaat uit dense vezels parallel met de lange 

axis van de pees en meet 3-5 mm

III. 3 mm dik en bestaat uit smallere bundels 
collageen losmazig georganiseerd 45 ° volgens 

de lange axis van de pees

IV. Bestaat uit losmazig bindweefsel en dik 

collageen en fuseert met het coracohumeraal

ligament

V. Bestaat uit schouderkapsel en meet ongeveer 2 

mm



Pathogenese

 De ssp en isp portions van de RC bestaan uit 5 histologische zones

 De peesbijdrage voor de cuff bevatten vnl laag II en III

 De stress failure point van de articulaire helft van de RC is +/- helft van de bursale

helft

 Deze verschillen tussen laag II en III draagt bij tot de pathogenese van bepaalde 

type partiële scheuren



Pathogenese

Extrinsiek 

 subacromiale impingement

 instabiliteit 

 internal impingement

 eenmalige trauma of repetitieve microtrauma (overhead athletes en arbeiders) 

 GH instabiliteit en tractie vnl. in de throwing athleet kan leiden tot articulaire 

scheuren



Pathogenese

Intrinsiek 

 Leeftijdgerelateerde degeneratieve veranderingen geassocieerd met metabole en vasculaire 

veranderingen (tendinopathie, leeftijdgerelateerde cellulariteit en fasciculaire verdunning 

leiden tot zwakte van de cuff). 

 Verminderde vasculariteit van de articulaire helft. 

 Gebrek aan uniformiteit van collageen bundels in laag III is voorbeschikkend voor articulaire 

oppervlaktescheuren en delaminatie.



Pathogenese
Verschillende histologische en biomechanische eigenschappen bursale en articulaire  lagen

 Verschillende  stress levels over ganse RC pees

 Articulaire laag meer kwetsbaar voor trekkracht

 Bursale zijde toont een grotere weerstand voor deformatie en trekkracht

 Vezels van de oppervlakkige laag maximum tensie op  90° GH abductie

 Vezels van de diepe laag  maximum tensie at 22° GH abductie

 Dit veroorzaakt een shearing force tussen de 2 lagen: resulteert in delaminatie scheur

 shear stress tussen bursale en articulaire lagen lijkt een rol te spelen in de pathogenese

Meestal combinatie van verschillende factoren



Classificatie

Ellman: percentage scheur 

Graad 1 < 25%

Graad 2 < 25%-50%

Graad 3 > 50% high grade PTRCTs: toename 

stress op resterend intacte portie van de pees



Laminaire scheuren

 Horizontale split tussen de RC lagen

 Negatieve prognostische factor in 
functionele en morfologische resultaat na 
RC repair

 Incidentie 38%-92%



Beeldvorming

 Vocht gevuld defect t.h.v. de  
articulaire oppervlakte (pijl)

 > 50% van de cuff dikte. 

 pees-bot interface articulair 

 breidt uit naar de distale deel van de 
ssp pees. 

 Intacte bursale vezels op de footprint.



Beeldvorming

 Intra tendineuze scheur, lineaire vocht 
signaal parallel met de lengte axis van 
de ssp pees

 Geen communicatie met de bursale of 
articulaire zijde



Beeldvorming

 Partiële dikte articulaire scheur met 
delaminatie scheur

 Uitgedunde resterende bursale helft van 
de ssp 

 getretraheerde articulaire cuff vezels >



Beeldvorming

 Lineaire defect gevuld met vocht uitbreidend 

naar bursaal 

 bursale partiele scheur met mediaal intacte 

vezels

 Subdeltoidaal bursaal vocht: bursitis 

(asterisk).



Natuurlijk verloop

 Partiële RC diktescheuren stijgen in frequentie met stijgende 

leeftijd en zijn meestal asymptomatisch

 Indien symptomatisch en onbehandeld 80% evolutie naar FT

 Tijdspanne evolutie naar FT gemiddeld 38 maanden

 Conversie naar FT scheuren frequenter bij patiënten met 

geassocieerde subscapularis pees betrokkenheid. Partiële dikte-

scheur van subscapularis pees  bij 50% van de patiënten met FT 

scheuren, 13% bij niet progressieve PTRCTs



Frequentie type PTRCTs

 Articulaire scheuren 2-3 meer frequent dan bursale scheuren

 Gratsman and Milne; PASTA letsels 91% van alle PTRCTs

 Intra-tendineuze PT scheuren dubbel zoveel als de articulaire 

en de bursale scheuren: delaminatie van de pees meestal 

tussen laag II en III.



Impact type scheur op heling en klachten

 Bursale scheuren vaak geassocieerd met impingement t.h.v. de pees-bot interface.

 Bursale scheuren meer symptomatisch dan de articulaire scheuren

 Laminaire scheuren kunnen lijden tot veranderde stress t.h.v. de articulaire oppervlakte 
wat kan leiden tot ontwikkeling van articulaire scheuren. 

 Laminaire scheuren kunnen ook de heling negatief beïnvloeden door een synoviale 
lining intra-tendineus.

 PTRCTs >50% van de peesdikte, toename van spanning resterend deel van de pees. 
Laag potentieel voor spontane heling en hoge risico naar FT conversie

Belang van herstel normale biomechanica  van de cuff
om kans op recidief scheur te reduceren



Behandeling

Complexe benadering
 Toestand RC: graad van scheur

 Leeftijd

 Algemene gezondheid

 Verwachte functionaliteit

 Falen van conservatieve behandeling

 High grade PTRCTs andere aanpak 

dan de lowgrade PTRCTs: korte 

opvolging ongeacht symptomatologie, 

zeker bij jonge patienten



Behandeling

 Literatuur: 

 artroscopic RC repair re-tear 11,4% 

en 94%:

 in acht nemen van leeftijd, scheur 

afmeting, fatty degeneration van 

cuff, retractie, repair reconstruct en 

rehabilitatie



chirurgie

 Falen van conservatieve behandeling

 >50% 

 Actieve patiënten agressievere aanpak vanaf 
30% om de footprint en biomechanica van 
de cuff te behouden.

 Bursale scheuren meer agressief 
behandelen: want betere outcome dan 
debridement

 Intra-tendineuze scheuren: openen scheur 
bursaal en debridement van gedevitaliseerd
weefsel voor herstel van het defect.

 Belangrijkste doel van RC herstel: pijn 
verminderen en verbeteren schouder functie 
en quality of life
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CONCLUSIE

 Complexe benadering

 Elk patiënt eist een aparte aanpak

 Agressievere aanpak in de benadering van cuff herstel door betere 

kennis van de biomechanica van de rotator cuff en belang herstel 

footprint van de cuff

 > 50%, graad 3 partiële cuff scheur, vnl. jonge patiënten agressievere 

aanpak

 Belang (artro) MRI: vitale informatie over de lokalisatie, grootte, 

uitbreiding van de rotator cuff scheur. Kwaliteit omgevende peesweefsel.

 Betere chirurgische planning en verbeterde outcomes.




