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Full thickness Rotator cuff Tear

• Scheur aan de footprint met volledige loslating

• Classificatie naar grootte scheur

o Klein <1cm

o Medium 1-3 cm

o Groot 3-5 cm

o Massief >5 cm



Volledige diktescheur ≠ Heelkunde

Verslag Radiologie

“We bemerken een volledige 

diktescheur van de supraspinatus

pees met retractie”

Verslag radioloog is GEEN indicatie voor heelkunde

>20% asymptomatische cuff scheuren > 60j



• Traumatische scheuren bij jonge 
patiënten

• Symptomatische scheur dewelke 
conservatief uitbehandeld werd

(NSAID, kiné, cortico,…)

Indicaties tot heelkunde



Rotator cable

• Dikke fibreuze verbinding tussen grote en kleine tuberkel

• Fungeert als hangbrug voor de cuff, verdeelt de krachten die inwerken

• Schade aan de rotator cable

=> Bepaalt mee ernst van de symptomen

=> Steeds operatief herstel?



Heelkundig ingrijpen

Patiënt

• FYSIOLOGSCHE Leeftijd

• Actief

• Trauma

• Compliantie

Cave

• Roken

• Corticosteroïden

• Capsulitis

• Arthritis

Cuff
• Retractie

• Kwaliteit



Klassiek heelkundig herstel

DOEL

 Sluiten van het cuff defect, bedekking footprint 

 Voorkomen van impingement met coraco acromiale boog

Arthroscopische hechting is gouden standaard

• Mini open procedure

Vele variabelen:  Chirurg en letsel specifiek

- Strandstoel vs Zijlig

- Single row, double row,…

- Draadankers, peek ankers, metalen ankers,…

=> GEEN verschil in outcome



Intensieve revalidatie



De procedure







Soorten ankers



Complicaties

• Frozen shoulder 5-8%

• Re-Tear / Failure to heal van de cuff

7-17% in scheuren <1cm

40-60% in scheuren >5cm

o Kwaliteit cuff?

o Retractie?

o Nieuw cuff herstel vs Reversed Schouderprothese

Cuff integrity after arthroscopic versus open rotator cuff repair: a prospective study.Bishop J, Klepps S, Lo IK, Bird 

J, Gladstone JN, Flatow EL - J Shoulder Elbow Surg. 2006 May-Jun; 15(3):290-9.



Take home…

• Verslag radioloog is GEEN indicatie voor 
heelkunde

• Biologische leeftijd van de patiënt van belang

• Slechtere outcome
bij cortico en roken!



Bedankt!


