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CERVICOBRACHIALGIE



RADICULAIRE PIJN

PSEUDORADICULAIRE PIJN



• DD door uitsluiten van rode vlaggen:

• Trauma

• Infectie vb. discitis, osteomyelitis

• Fracturen vb. osteoporose, corticogebruik

• Cervicale myelopathie

• Tumoren vb. Pancoast, spinale tumoren

• Metastasen        



Oorzakelijke factoren van radiculaire pijn

• Meest frequent:

• Hernia nucleus pulposis door druk op cervicale spinale zenuw 

• Spinale stenose t.g.v. degeneratieve pathologie

• Ligament hypertrofie

• Cervicale kanaalstenose

• Foraminale stenose



DEFINITIE

Radiculaire pijn of radiculair prikkelingssyndroom

• = Uitstralende pijn in het verloop van een 

ruggenmergzenuwwortel

• Ontstaat in een situatie waar zich zowel compressie als 

inflammatie voordoet t.h.v. de zenuwwortel  

• Radiculaire pijn is niet gelimiteerd tot een bepaald dermatoom

en kan waargenomen worden in alle structuren die door de 

aangetaste zenuwwortels geïnnerveerd worden zoals 

spieren/gewrichten/ligamenten en huid



Cervicale radiculaire pijn –specifiek klinische testen

• Nekcompressietest

• Spurlingtest

• Axiale manuele tractietest

• Klassiek neurologisch onderzoek:

• Sensibiliteit-kracht-reflex



DEFINITIE:

Radiculopathie of radiculair syndroom

• = Samengaan van radiculaire pijn met objectief 

neurologisch “deficit”:

• Stoornis in oppervlakkige gevoelsgewaarwording

• Verlies van motorische functies: kracht-reflex







)



RADICULAIRE PIJN

PSEUDORADICULAIRE PIJN



DEFINITIE: Pseudoradiculaire pijn

Alles wat niet radiculair is

• Pseudoradiculaire pijn is meestal een gevolg van een 

gestoorde functionele relatie tussen gewrichten en de 

spieren 



DD bij brachialgie

• Facetgewrichtpijn // schouderpathologie 

DD door klinisch onderzoek

• Schouder: gestoorde functie

• Facetgewrichtpijn: cervicaal gewrichtsfunctieonderzoek is 

gestoord 



Andere pijnsyndromen van de arm

LOKALE PATHOLOGIE

• Thoraxapertuursyndroom: vb. TOS

• Schouderpathologie

• Elleboogpathologie

• Pols en hand pathologie



Entrapmentsyndromen

• Letsel van N Axillaris (humerusluxatie of repositie)

• Letsel van N Radialis (Saturday night palsy, druk 

supinatorloge)

• Letsel van N Medianus (trauma, druk binnenkant 

bovenarm-druk pols)

• Letsel van N Ulnaris (elleboog-pols)



Beeldvorming: hulp bij diagnose

RX

CT/MRI

Echografie

Botscan ?



Beeldvorming: hulp bij diagnose

• Röntgenfoto: stelt veelal degeneratieve afwijkingen 

vast

• nuttig bij:

• VG HK (F/P/3/4/Fl-Ext/)                                         

• VG: maligniteit

• alvorens manuele  behandeling 

• Echografie is nuttig om niet-radiculaire pathologieën te  

evalueren zoals meest voorkomende: rotatorcufflijden, 

tendinosen, entrapments



Aanwezigheid van neurologische tekenen

• MRI/CT-scan  

• Compressie van spinale zenuw door bv. hernia of cervicale 

stenose…

• Nuttig om differentieel diagnostisch andere specifieke 

oorzaken (“rode vlaggen”) uit te sluiten (traumatische 

letsels, tumoren, infecties)

• MRI: meer details  => CAVE: overdiagnostiek



Een directe link tussen het pijnsyndroom en de 

resultaten van medische beeldvorming is niet altijd 

aanwezig

 UITDAGING: GOED KLINISCH ONDERZOEK!!!!!!



EMG: belangrijk hulpmiddel in de diagnostiek!

• DD radiculair vs. perifeer aantasting

• Helpt bij de bepaling van de graad of ernst van de 

aantasting



Samenvatting

• Een onderscheid tussen een differentieel diagnose van 

radiculaire of pseudoradiculaire pathologie gebeurt door 

middel van:

• Een uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek

• Beeldvorming, bij voorkeur NMR

• EMG-onderzoek met nadruk op naaldonderzoek 


