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Prevalentie: 31%; 45-64 jaar: 35% (29% man, 41% vrouw) 1 

 
Incidentie huisarts: 24 per 1000 patiënten 2  
 
Beroepsziekten: 13 per 100,000 werknemers in 2015 3 
 
 

 

1 Picavet 2000, 2 NHG 2008, 3BIC 2016 

Hoe vaak komen 
schouderaandoeningen voor? 
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M75.1 rotator cuff syndrome 
M75.2 bicipital tendinitis 
M75.3 calcific tendinitis  
M75.4 impingement  
M75.5 bursitis 

  SubAcromiaal Pijn Syndroom 
(SAPS) 

Richtlijn Nederlandse Orthopaedische Vereniging 2012 
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Beslisregels voor diagnose SAPS 

Pijnklachten In subacromiale gebied verergerend bij 
armheffing.  

Oriënterend lichamelijk 
onderzoek 

Actieve en de passieve abductie (saps) 
 
Passieve exorotatie (gh) 
 
Palpatiepijn van AC-gewricht 
  

Minimaal 2 fysisch 
diagnostische testen 

Impingement Neer test (p passief anteflexie)) 
Hawkins test (p passief endorotatie)  
Painful arc test (p actief abductie)  
Empty can test (k suprasp) 
Exorotatie tegen weerstand (k infrasp) 
 
https://www.leloux.nl/wp-content/uploads/2014/05/schouder_testen.pdf 

Beeldvormende diagnostiek 
Echografie: rotator cuff ruptuur 
X-foto: artrose, ossale afwijkingen, kalk 
MRI: echo? of complexe problematiek 

https://www.leloux.nl/wp-content/uploads/2014/05/schouder_testen.pdf
https://www.leloux.nl/wp-content/uploads/2014/05/schouder_testen.pdf
https://www.leloux.nl/wp-content/uploads/2014/05/schouder_testen.pdf
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Welke diagnose valt niet onder het 
SubAcromiale Pijn Syndroom (SAPS)? 

 
1. Impingement syndroom 
2. Rotator cuff syndroom 
3. Adhesieve capsulitis 
4. Biceps tendinitis 
5. RSI schouder 
6. Bursitis 
7. Calcifiërende tendinitis  
 

 

1. SAPS: cascode L687 
2. SAPS: cascode L687 
3. cascode L690 
4. SAPS: cascode L687 
5. cascode L684 
6. SAPS: cascode L687 
7. SAPS: cascode L687 
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Schoonmaakster 
• Vrouw, 48 jaar, Kosovaarse afkomst, 

getrouwd 3 kinderen, leeftijden 15-21 jaar 
• Verzuimt sinds 4 weken ivm pijn bij werken in 

rechterschouder (voorkeurshand), komt met 
haar dochter op uw spreekuur  

• Werkt 5 dagen, 4 uur per dag in ziekenhuis, 
doorlopend contract, vaste schoonmaak-
routes werkplekken en natte ruimten (wc’s) 

• Geen trauma, diabetes, of specifieke hobby’s 
• Diagnose: SAPS 
• Beroepsziekte? 
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Huisvuilbelader en -chauffeur 
• Man, 26 jaar, partner, geen kinderen, werkt 5 dagen/40 uur,    
• Jaarlijks PMO: al een tijdje pijn bij werken in linkerschouder 

(voorkeurshand rechts) 
• Verplaatst 480 containers per dag  
• Gemiddeld 40-45 kg, >70Kg  
• Hobby’s: wielrennen, 3x per week 
• Geen trauma, diabetes 
• Diagnose: SAPS 
• Beroepsziekte? 
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BG-dagen 2017: werk & zekerheid 
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BG-dagen 2: werk & zekerheid 

Geen van de deelnemers BG-dagen 
0% of 100% werk als oorzaak 
0% of 100% zeker over vaststelling 
 
Variatie onder bedrijfsartsen 
Variatie groter bij casus schoonmaakster 
 
Meer werk en meer zeker bij casus 
huisvuilbelader 
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Onderzoeksvraag 

Does work increase the risk of a subacromial pain syndrome?  
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Methode: systematische review 

• Medline/Embase + SR van Rijn:   3452+17  28 studies 
 

• 16,710 cases in longitudinal studies from Denmark, 
Finland, France, Germany and Poland 

 
• Methodological quality: 44% (7/16) to 100% 
• 3 low, 12 sufficient (>10 quality criteria met) 

 
 

OEM 2017, accepted 
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GRADE beoordeling: kwaliteit van bewijs 

1. Studiebeperking (bias) 
2. Inconsistent (heterogeniteit) 
3. Indirect  
4. Onnauwkeurig 
5. Publicatie bias 
 
6. Sterk verband 
7. Dosis-response 
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Resultaten: risicofactoren 
Risicofactor # Studies 
Beroepen 15 
Krachtsuitoefening met hand 7 
Armheffing 9 
Repetitief werk 5 
Schouderbelasting 2 
Hand-arm trillingen 5 
Taakeisen 6 
Sociale ondersteuning 4 
Beslissingsruimte 3 
Overig psychosociaal 3 
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 Resultaat: arm elevatie 
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 Resultaten: sociale ondersteuning 
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Meta-analyse: fysieke risicofactoren 
Risicofactor Studies 

(n) 
Risk 95%BI GRADE 

evidence 
Armheffing (4) 

 
1.9 1.5-2.5 redelijk 

Schouderbelasting (2) 
 

2.0 1.9-2.1 redelijk 

Repetitief werk (3)  
 

1.4 0.9-2.2 laag 

Krachtsuitoefening (5) 
 

1.5 1.3-1.9 laag 

Hand-arm trillingen (4) 
 

1.3 1.0-1.8 laag 
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Meta-analyse: psychosociale risicofactoren 
Risicofactor Studies 

(n) 
Risk 95%BI GRADE 

evidence 
Tijdelijke werknemers (1) 

 
2.2 1.2-4.2 zeer laag 

Regelmogelijkheden (1) 
 

1.2 1.0-1.5 laag 

Taakeisen (3) 
 

1.1 1.0-1.3 laag 

Baanzekerheid (1) 
 

1.1 0.9-1.4 laag 

Beslissingsruimte (2) 
 

1.1 0.9-1.3 laag 

Sociale ondersteuning (3) 1.1 0.8-1.3 laag 
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Welke van onderstaande activiteiten 
vormt het grootste risico op SAPS? 

 

1. Frequent herhaalde armbewegingen  
2. Hoge kracht leveren met de handen 
3. Heffen van de armen 
4. Hanteren van trillend gereedschap  
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Beslisregels voor SAPS als beroepsziekte 
Herhaald en/of langdurige 
armheffing >60˚ 

Dagelijks werken met de hand op of 
boven schouderhoogte van ≥1 uur 
per dag. 
  

Repetitief werk met hand en/of 
arm 

Dagelijks laag repetitief werk van ≥ 4 
hand-arm bewegingen per minuut 
van ≥1 uur per dag  
 
en/of  
 
hoog repetitief werk met >15 hand-arm 
bewegingen per minuut ≥ 0,5 uur per 
dag. 
  

Krachtsuitoefening met hand-
arm 

Dagelijks regelmatige of langdurige 
krachtsuitoefening van ≥ 10% van de 
maximale vrijwillige te leveren kracht of 
regelmatig hoog ervaren 
krachtsuitoefening (meer dan 2,5 op 
een schaal van 0-4).  

Hand-arm trillingen 
Dagelijks werken met trillend 
handgereedschap met trillingsemissie 
van >2,5 m/s2 (8 uurs gemiddelde).  
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Onverbloemde beroepsziekte 

• ♀ 16 jaar werkzaam in glastuinbouw 
• op spreekuur met bursitis rechter schouder 
• pijnklachten en functiebeperkingen 
• bekend met diabetes mellitus 
• belangrijkste taak ‘inhoezen’ van bloemen 
• 4 uur per dag zo’n 400 keer arm boven 

schouderhoogte 

 

NCvB nieuwsbrief juni 2017 
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Occupational Disease (OD)  
The 6-step roadmap Factoren buiten werk & individuele gevoeligheid 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaodmprMLUAhWLK1AKHT5UB5YQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnl.dreamstime.com%2Fstock-afbeelding-3d-mannelijke-en-vrouwelijke-symbolen-van-het-geslacht-image9906211&psig=AFQjCNGA7wroizYf4Gan4kuVs_e_KPxdag&ust=1497701853167942
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx1-vbrMLUAhVQElAKHXYRCR8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2F24-7fit.nl%2Fpage9%2F&psig=AFQjCNG3U6CJxGn1JgyXKYS3OngGwJNL-A&ust=1497701938850094
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyuK_grcLUAhUGZFAKHRptAvoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.esculaapmedia.nl%2Fcomorbiditeit-bij-copd&psig=AFQjCNGge0frjQemkeY5TOZsMKPkBdhbuQ&ust=1497702055108309
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8nMmMrsLUAhUHbFAKHS_LAhcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.sportzorg.nl%2Fhaarlem&psig=AFQjCNHZJ_Z_kXofRDfUL47h-b9uwY7Clw&ust=1497702320562112
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SAPS: code L687 
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Primaire preventie: 
vooral reductie risicofactoren 

-> armelevatie 
-> repetitieve arm bewegingen  
-> krachtuitoefening met handen 
-> hand-armtrillingen 
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Preventie schoonmaak 

Unge, Int Arch Occup Environ Health (2007) 81:209–220 
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Secondaire preventie: 
exercise = medicine 
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…op de website www.beroepsziekten.nl 
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Utopie?!                    

Mijn werkgever heeft zich 
georiënteerd op een instelbaar 
werkplatform en ik ben begonnen 
met schouderoefeningen in de 
sportschool… 

Supraspinatus 
tendinitis door 

werk 

Vragen en opmerkingen? 
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