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Summary 

This thesis investigates the potential role of  ultrasound imaging for improved 
management of acute shoulder pain (pain less than 3 months) due to subacromial 
disorders in general practice patients. While shoulder pain is a frequently occurring 
complaint in general practice, treatment is not yet optimal. The course of shoulder pain 
has a poor prognosis, and patients with shoulder pain generate considerable costs. 
Mostly a subacromial disorder is the cause in patients with shoulder pain, for example 
tendinopathy or tear of a rotator cuff tendon. For all specific subacromial disorders, 
evidence based therapies are available. However, the problem arises that as regards 
the diagnosis, the general practitioner (GP) relies mainly on history taking and physical 
examination, the result of which is often not satisfying. Consequently, GPs often start 
an advised treatment based on patients’ signs and symptoms and not on the disorder 
itself. This approach is not optimal as it often appears not to be effective. Moreover, it 
delays the onset of an adequate treatment based on the disorder. A more directed 
approach is indeed possible. For that, a more reliable diagnosis has to be made as early 
as possible. We propose that this is achievable by adding ultrasound imaging to the 
management of shoulder pain. Hence, the aim of this thesis was to study the 
effectiveness of tailoring treatment to the ultrasound diagnosis on clinical recovery of 
patients with acute shoulder pain, who present in general practice; the Maastricht 
Ultrasound Shoulder pain Trial (MUST-study). In order to reach this aim, several other 
studies were required. For that purpose, we had to determine the diagnostic accuracy 
of ultrasound imaging for detecting subacromial disorders, and had to obtain a deeper 
understanding about GPs perspectives on the diagnostic work-up of patients with 
shoulder pain in general practice. In addition, the diagnostic yield of ultrasound imaging 
in patients with shoulder pain in general practice had to be studied (Chapter 1). 
 
Chapter 2 summarizes the results of a systematic review and meta-analysis into the 
diagnostic accuracy of ultrasound imaging for detecting subacromial disorders in 
patients presenting in primary and secondary care settings. So far, only studies that 
have reviewed the diagnostic accuracy of ultrasound imaging for the diagnosis of 
rotator cuff tears have been published. Twenty-three studies were included: 
22 reported on full-thickness rotator cuff tears, 15 on partial-thickness tears, 3 on 
subacromial bursitis and 2 on tendinopathy and calcific tendonitis, respectively. Not a 
single study included primary care patients. The studies addressing full-thickness tears 
showed an overall pooled sensitivity of 0.95, and specificity of 0.96. For partial-
thickness tears, pooled sensitivity was 0.72, and specificity 0.93. Statistical pooling was 
not possible for the other disorders. For subacromial bursitis, sensitivity ranged from 
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0.79 to 0.81, and specificity from 0.94 to 0.98, while for tendinopathy, sensitivity 
ranged from 0.67 to 0.93, and specificity from 0.88 to 1.00. Sensitivity for calcific 
tendonitis was 1.00 in both studies, with specificity ranging from 0.85 to 0.98. Based on 
these results, we recommend ultrasound imaging in patients for whom conservative 
treatment fails, to rule in or out full-thickness tears, to rule in partial-thickness tears 
and to a lesser extent to diagnose tendinopathy, subacromial bursitis and calcifying 
tendonitis. This implies that ultrasound imaging also enables GPs to establish a more 
specific diagnosis, as these disorders are present earlier in the course. 
 
The diagnostic work-up of patients with shoulder pain in general practice is complex. 
Chapter 3 aimed to explore GPs’ perspectives on the diagnostic work-up of patients 
with shoulder pain. Semi-structured interviews with 18 GPs showed that GPs use a 
variety of diagnostic classifications, and that despite recommendations in the shoulder 
pain guideline, many GPs prefer to establish a specific diagnosis. Moreover, GPs apply 
different strategies establishing a diagnosis. These differences are based on expertise 
and experience, but also on patient preferences. GPs apply different strategies dealing 
the uncertainties in the complex diagnostic process. GPs mention diagnostic imaging 
and interdisciplinary consultation and referral as strategies dealing these uncertainties. 
Currently, there appears to be little agreement if, or in which phase of shoulder pain, 
diagnostic ultrasound is useful or indicated. This study shows no unequivocal approach 
regarding the diagnostic work-up of shoulder pain, and the results do not seem to be 
related to the GP characteristics years of experience and number of referrals for 
ultrasound imaging. Based on these results we advise to investigate diagnostic 
classification preferences, and the role of ultrasound imaging in the diagnostic process. 
Moreover, we advise to train GPs in decision-making concerning diagnostic work-up 
and dealing corresponding uncertainties.  
 
The frequencies of specific disorders as diagnosed with ultrasound imaging in patients 
with shoulder pain referred from general practice is unknown. In Chapter 4 we set out 
to determine the frequency of specific ultrasound diagnosed shoulder disorders in daily 
practice in these patients and to investigate if the disorders detected differ between 
specific subgroups based on age and duration of pain. With 29% calcific tendonitis was 
the most frequently diagnosed disorder, followed by subacromial bursitis (12%), 
tendinopathy (11%), partial-thickness tears (11%), full-thickness tears (8%) and AC-
osteoarthritis (0.4%). In 40% of patients, no disorders were found on ultrasound. 
Significantly more full thickness-tears were found in the ≥65 years group. ‘No disorders’ 
were found significantly more often in the <65 years group. The supraspinatus tendon 
was the most frequently affected tendon (72%). These results imply that patients can 
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be stratified into diagnostic subgroups, and more tailored treatment than currently 
applied is possible.  
  
The aim of Chapter 5 was to describe the study protocol of the MUST-study. This is a 
pragmatic, randomised controlled trial assessing the clinical effectiveness of tailoring 
treatment to an ultrasound diagnosis in patients with acute shoulder pain, who present 
in general practice. After a qualification period of two weeks, patients who were still 
symptomatic with standard treatment entered the trial with a 50 week follow-up 
period comparing two treatment strategies for patients in whom the GP suspected a 
subacromial disorder: treatment tailored to ultrasound diagnosis and usual care 
according to the shoulder pain guideline of the Dutch College of General Practitioners. 
Furthermore, the methodological considerations focusing on the sample size 
calculation, and relation between ultrasound diagnosis and treatments are discussed.  
 
The objectives of Chapter 6 were to prospectively assess the frequencies of specific 
disorders as diagnosed with ultrasound imaging in patients enrolled in the MUST-study, 
and to identify possible predictors of shoulder pain. In this observational study, 
129 patients aged 18-65 years with acute shoulder pain in whom the family physician 
suspected a subacromial disorder underwent standardised ultrasound imaging 
performed by radiologists. Subacromial disorders were present in 81% (105/129) of the 
patients, and 50% (52/105) of them had multiple disorders. Calcific tendonitis was the 
most frequently diagnosed specific disorder (50%, 65/129), followed by tendinopathy 
(29%, 37/129). Age ≥40 years was most strongly related to a subacromial disorder 
(OR 14.93, 95%CI 5.17 to 43.14). In these patients, a disorder was present in 91% 
(96/106), while in patients aged <40 years a disorder was present in 39% (9/23). We 
can conclude that in nearly all patients over 40 years with acute shoulder pain, 
ultrasound imaging showed a subacromial disorder. Timely diagnosis of underlying 
disorders in these patients could optimise treatment, while additional ultrasound in 
patients aged <40 years is less beneficial as the majority of those patients has no 
subacromial disorder, which needs confirmation in clinical studies.  
 
Chapter 7 presents the results of the MUST-study. Over a 38-month recruitment 
period, 129 patients were enrolled in this trial by 26 GP practices. Eighteen patients 
recovered during the two-week qualification period, resulting in 111 randomised 
patients; 56 were allocated to ultrasound tailored treatment and 55 to usual care. 
Although more patients in the ultrasound tailored treated group perceived to be 
recovered after 1 year according to the patients’ Global Perceived Effect assessment 
(72.5% (37/51) vs. 60% (30/50), Odds Ratio 1.86, (95%CI 0.79 to 4.36)), this difference 
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was not significant (p=0.15). Logistic mixed model analysis adjusting for age (cut-off at 
50 years) and variation at the level of the GP practice, patient, and repeated 
observations with data from four time points (3, 6, 9 and 12 months) showed similar 
results (Odds Ratio 2.24, 95%CI 0.72 to 6.89, p=0.16) for patient perceived recovery 
after 1 year. Secondary outcome measures also showed no significant differences after 
1 year. 
We did not find any significant differences in the proportion of patients referred to 
physiotherapy (59% of patients receiving ultrasound tailored treatment vs. 64% of 
patients receiving usual care), corticosteroid injections (39% vs. 31%) or referrals to 
secondary care (20% vs. 13%).  Our results suggest that  ultrasound tailored treatment 
does not significantly improve patient perceived recovery after 1 year. However, it does 
not give a conclusive answer to whether ultrasound tailored treatment improves the 
clinical outcome, as the trial was under-enrolled. Furthermore, this treatment does not 
influence healthcare use at the study group level. 
 
Finally, in Chapter 8 the main methodological challenges are addressed, as well as the 
main findings of the studies and their implications for daily practice and for future 
research. One of the main challenges we encountered was the recruitment of the 
aimed number of patients in the multicentre randomised controlled trial. 
Unfortunately, this challenge was not met; our study was under-enrolled. In this 
chapter we reflect on the ways we dealt with this challenge, and we present some 
lessons learned. Furthermore, the findings of our studies implicate that the 
management of patients with shoulder pain can be improved. Despite the fact that 
ultrasound imaging enables GPs to tailor treatment, ultrasound tailored treatment of 
patients with acute shoulder pain due to a subacromial disorder and without previous 
treatment, does not significantly improve patient perceived recovery after 1 year. 
However, the results of our trial do not give a conclusive answer to whether ultrasound 
tailored treatment improves outcome, as the trial was under-enrolled. From a clinical 
point of view, GPs should be informed that ultrasound imaging in patients with acute 
shoulder pain does not provide additional information to improve patient outcome. 
However, we can conclude that ultrasound imaging allows for stratified medicine. 
Therefore, future research in general practice should focus on subgroups of patients 
rather than a heterogeneous group of patients with a variety of underlying disorders.  
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Samenvatting 

Schouderpijn is een veelvoorkomende klacht in de huisartspraktijk, die het gevolg kan 
zijn van diverse aandoeningen. Het ziekteverloop heeft een slechte prognose en 
patiënten met schouderpijn zorgen voor aanzienlijke kosten. Meestal is er sprake van 
een subacromiale aandoening, zoals een tendinopathie of ruptuur van een rotator cuff 
pees. Voor elk van deze specifieke aandoeningen zijn behandelingen beschikbaar. Het 
probleem doet zich echter voor dat de huisarts voor het diagnosticeren van de 
specifieke aandoening slechts gebruik kan maken van de anamnese en het doen van 
lichamelijk onderzoek, en dat is in de praktijk vaak onvoldoende. Dientengevolge start 
de huisarts veelal een behandeling die is gericht op de pijnklachten en niet op de 
onderliggende oorzaak van de pijn. Deze aanpak is niet optimaal, omdat hij vaak niet 
afdoende blijkt te zijn. Bovendien zorgt het voor uitstel van een adequate behandeling, 
die wel gericht is op de onderliggende oorzaak. Toch is een meer gerichte behandeling 
wel degelijk mogelijk. Daartoe moet in een zo vroeg mogelijk stadium een meer 
betrouwbare diagnose worden gesteld. Wij veronderstellen dat dit mogelijk is door 
echografie op te nemen in het diagnostisch proces. Het doel van dit promotie-
onderzoek was om de klinische effectiviteit te bepalen van “behandeling op maat” van 
patiënten met acute schouder pijn in de huisartspraktijk, door de behandeling te 
richten op de echografie diagnose. Om dit doel te bereiken moesten er ook een aantal 
andere studies worden uitgevoerd. We hebben getracht om de diagnostische waarde 
van echografie voor de verschillende subacromiale aandoeningen vast te stellen en 
inzicht te krijgen in het perspectief van huisartsen op het diagnostisch proces bij 
patiënten met een pijnlijke schouder. Tevens hebben we de diagnostische opbrengst 
van echografieën van de schouder onderzocht (Hoofdstuk 1). 
 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht met meta-analyse gepresenteerd van de 
beschikbare literatuur met betrekking tot de diagnostische waarde van echografie bij 
subacromiale aandoeningen voor de patiëntenpopulatie uit de huisartspraktijk en het 
ziekenhuis. Drieëntwintig studies werden geïncludeerd: 22 met betrekking tot 
volledige-dikte rupturen, 15 met betrekking tot partiële-dikte rupturen, 3 met 
betrekking tot subacromiale bursitis, 2 met betrekking tot tendinopathie en 2 met 
betrekking tot tendinitis calcarea. Geen enkel onderzoek werd uitgevoerd in de 
huisartspraktijk. De resultaten toonden dat de gepoolde sensitiviteit en specificiteit van 
echografie voor volledige-dikte rupturen respectievelijk 95% en 96% bedroeg. Voor 
partiële-dikte rupturen waren de gepoolde sensitiviteit en specificiteit respectievelijk 
72% en 93%. Statistische pooling was niet mogelijk voor de andere aandoeningen. Voor 
subacromiale bursitis varieerde de sensitiviteit van 79 tot 81% en de specificiteit van 
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94 tot 98%. Voor tendinopathie varieerde de sensitiviteit van 67 tot 93% en de 
specificiteit van 88 tot 100%. De sensitiviteit van echografie voor tendinitis calcarea 
bedroeg 100% en de specificiteit varieerde van 85 tot 98%. Gebaseerd op deze 
uitkomsten adviseren wij bij patiënten met persisterende klachten een echografie te 
maken om volledige-dikte rupturen aan te tonen dan wel uit te sluiten en een partiële-
dikte ruptuur aan te tonen. Voor het aantonen en uitsluiten van tendinopathie, 
subacromiale bursitis en tendinitis calcarea lijkt echografie ook geschikt. Omdat de 
subacromiale aandoeningen ook eerder in het beloop aanwezig zijn en dus echografisch 
zijn vast te stellen, kunnen huisartsen de echografie resultaten gebruiken bij het 
opstellen van een behandelplan. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft het perspectief van huisartsen op het diagnostisch proces bij 
patiënten met een pijnlijke schouder. Uit semigestructureerde interviews met 18 
huisartsen blijkt dat huisartsen gebruik maken van een variëteit aan diagnostische 
classificaties en dat, ondanks aanbevelingen in de NHG-Standaard Schouderklachten, 
veel huisartsen toch graag een specifieke diagnose stellen. Daarnaast verschillen 
huisartsen onderling in de gehanteerde strategie om tot een diagnose te komen. Deze 
verschillen zijn gebaseerd op kennis en persoonlijke ervaring, maar ook op voorkeuren 
van patiënten. Het diagnostisch proces bij schouderpijn blijkt complex te zijn en 
huisartsen gaan hier verschillend mee om. Het aanvragen van beeldvormende 
diagnostiek en intercollegiale consultatie of verwijzing werden genoemd om meer grip 
te krijgen op deze complexiteit. Er was weinig overeenstemming over de plaatsbepaling 
van echografie. De verschillen in aanpak tussen huisartsen was niet gerelateerd aan het 
aantal jaar werkervaring en de hoeveelheid echografieën die jaarlijks worden 
aangevraagd. Gebaseerd op deze resultaten adviseren wij onderzoek te doen naar de 
voorkeur van diagnostische classificatie en de plaatsbepaling van echografie in het 
diagnostisch proces. Daarnaast adviseren wij ook om huisartsen te trainen in 
besluitvorming rondom diagnostiek en het omgaan met bijbehorende onzekerheden. 
 
In hoofdstuk 4 wordt retrospectief de diagnostische opbrengst beschreven van 
echografieën aangevraagd door huisartsen bij patiënten met een pijnlijke schouder. 
Met 29% was tendinitis calcarea de meest voorkomende subacromiale aandoening. 
Subacromiale bursitis kwam voor bij 12% van de patiënten, terwijl tendinopathie en 
partiële-dikte rupturen met 11% even vaak voorkwamen. Artrose van het AC-gewricht 
werd vastgesteld bij 0.4% van de patiënten. Bij 40% procent van de patiënten werden 
“geen echografische afwijkingen” geconstateerd. Volledige dikte-rupturen werden 
significant vaker gediagnosticeerd bij patiënten van 65 jaar en ouder, terwijl “geen 
echografische afwijkingen” significant vaker voorkwam bij patiënten jonger dan 65 jaar. 
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De meeste aandoeningen kwamen voor in de supraspinatuspees. Op basis van deze 
bevindingen kan geconcludeerd worden dat patiënten met schouderpijn ingedeeld 
kunnen worden in diagnostische subgroepen, waardoor er meer gericht behandeld kan 
worden dan momenteel geadviseerd in de richtlijnen. 
 
De onderzoeksopzet van de MUST-studie wordt beschreven in hoofdstuk 5. Dit is een 
pragmatische, gerandomiseerde interventiestudie naar het klinische effect van 
“behandeling op maat” van patiënten met acute schouder pijn in de huisartspraktijk, 
door de behandeling te richten op de echografie diagnose. Patiënten, die na twee 
weken standaard behandeling niet genezen waren, werden door loting verdeeld over 
de twee studiegroepen: behandeling op basis van de echografie diagnose (interventie-
groep) en de gebruikelijke zorg volgens de NHG-standaard (controlegroep). De 
patiënten werden een jaar gevolgd. In dit hoofdstuk beschrijven we verder de 
methodologische overwegingen gerelateerd aan de steekproefgrootte en de koppeling 
tussen echografie diagnosen en behandelstrategie. 
 
De frequentie van de echografisch vastgestelde aandoeningen in de MUST-studie en 
het identificeren van mogelijke voorspellers voor een aandoening wordt beschreven in 
hoofdstuk 6. In deze prospectieve observationele studie werd bij 129 patiënten met 
een leeftijd tussen 18 en 65 jaar door een radioloog een gestandaardiseerde echografie 
gemaakt. Bij 81% (105/129) van de patiënten kon een subacromiale aandoening 
worden vastgesteld en bij de helft hiervan (52/105) werden minimaal twee 
aandoeningen gezien. Tendinitis calcarea was de meest voorkomende aandoening 
(50%, 65/129), gevolgd door tendinopathie (29%, 37/129). Met een Odds Ratio van 
14.93 (95% BI 5.17-43.14) bleek leeftijd ≥40 jaar de belangrijkste voorspeller te zijn 
voor het hebben van een subacromiale aandoening. Meer dan 90% (96/106) van de 
patiënten ouder dan 40 jaar had een subacromiale aandoening, terwijl bij patiënten 
jonger dan 40 jaar dit percentage 39% (9/23) was. Op basis van deze bevindingen 
kunnen we concluderen dat de meeste patiënten met schouderpijn, die ouder zijn dan 
40 jaar, een subacromiale aandoening hebben. Bij deze leeftijdsgroep lijkt behandeling 
gericht op de onderliggende oorzaak van de schouderpijn mogelijk, terwijl echografie 
bij patiënten jonger dan 40 jaar minder voordelen oplevert, omdat de meerderheid in 
deze leeftijdsgroep geen subacromiale aandoening heeft is. De klinische effectiviteit 
hiervan moet nog worden vastgesteld.   
 
In hoofdstuk 7 presenteren we de resultaten van de MUST-studie. Er werden 
129 proefpersonen geïncludeerd, waarvan er na twee weken 18 waren genezen. De 
overige 111 proefpersonen werden gerandomiseerd en gelijk verdeeld over de twee 
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studiegroepen: 56 in de groep met behandeling op basis van de echografie diagnose 
(interventiegroep) en 55 in de groep die de gebruikelijke zorg volgens de NHG-
Standaard kreeg (controlegroep). Hoewel er na één jaar meer patiënten in de 
interventiegroep waren genezen dan in de controle groep (72.5% vs. 60%), was dit 
verschil niet significant (Odds Ratio 1.86, (95% BI 0.79-4.36), p=0.15). De logistische 
mixed model analyse, die corrigeert voor leeftijd (cutoff 50 jaar) en variatie op het 
niveau van de huisartspraktijk, de patiënt en herhaalde metingen met data van vier 
tijdstippen (3, 6, 9 en 12 maanden) liet hetzelfde resultaat zien (Odds Ratio 2.24, 95% BI 
0.72-6.89, p=0.16) voor het door de patiënt ervaren herstel na 1 jaar. Ook voor de 
secundaire uitkomstmaten werden geen significantie verschillen gevonden. Er werden 
tevens geen verschillen gevonden tussen de percentages patiënten die verwezen zijn 
voor fysiotherapie (59% vs. 64%), verwezen zijn naar een specialist (20% vs. 13%) of een 
corticosteroïd injecties kregen (39% vs. 31%). De resultaten van deze trial suggereren 
dat een behandeling op basis van een echografie diagnose het door de patiënt ervaren 
herstel na 1 jaar niet verbetert. Echter, een definitief antwoord kunnen we niet geven, 
omdat er te weinig patiënten waren geïncludeerd.  
 
In Hoofdstuk 8 beschrijven we de belangrijkste methodologische uitdaging en 
reflecteren we op de onderzoeksbevindingen. Tevens presenteren we de implicaties 
van onze studies voor de dagelijkse praktijk en voor toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek. De belangrijkste methodologische uitdaging was het includeren van 
voldoende patiënten in de gerandomiseerde interventiestudie. Helaas is het niet gelukt 
om het benodigd aantal patiënten te includeren. In dit hoofdstuk bespreken we hoe we 
met deze uitdaging zijn omgegaan en wat we hiervan hebben geleerd. Uit onze 
resultaten blijkt dat de behandeling van patiënten met schouderpijn kan worden 
verbeterd. Ondanks het feit dat echografie bijdraagt aan een meer gerichte 
behandeling, suggereren de resultaten van onze trial, dat een behandeling op basis van 
een echografie diagnose bij patiënten met acute schouderpijn het door de patiënt 
ervaren herstel na 1 jaar niet verbetert. Daarom is het vanuit een klinisch perspectief 
raadzaam, dat huisartsen geen echografieën aanvragen bij patiënten met acute 
schouderpijn. Desalniettemin kunnen we concluderen, dat echografie het mogelijk 
maakt om gerichter te behandelen. Daarom zal toekomstig onderzoek zich moeten 
richten op subgroepen van patiënten met schouderpijn en niet langer op de 
heterogene groep van patiënten met een variëteit aan aandoeningen van de schouder.  
 
 

 


