
Voor:   Lezers FysioPraxis juni-juli 2019 

Van:   Gerard Koel, fysiotherapeut 

Betreft:  Achtergrond informatie rubriek ‘Patiënt in beeld’ over beperkte schouder 

         Hengelo, mei 2019 

Onderstaand de tekst van de tweede pagina waarin wordt verwezen naar een aantal rode referenties 

die beschikbaar zijn op de SNN website. 

Om het SNN klinisch redeneer model in te zien wordt verwezen naar: 

https://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s vervolgens naar: SNN model klassering. Daar is te 

zien dat één van de vijf SNN containers, de beperkte schouder betreft. We gaan er daarbij van uit dat 

inderdaad sprake is van een beperkt rekbare bindweefsel contractuur en niet van een erg pijnlijke 

schouder. Die pijnlijke schouders kunnen ook beperkt zijn maar vragen om een ander FT beleid. 

Bij onderstaande patiënt is sprake van een beperkte schouder, unidirectioneel, in de richting van 

beperkte exorotatie in adductie en dus van een beperkt rekbaar rotator cuff interval. 

 

TEKST THERAPEUT.  

De anamnestische info past bij SP (SchouderPijn) te klasseren als ‘SAPS’ (SubAcromiaal Pijn 

Syndroom) door een RC peesletsel. Echter: de weerstandtests zijn negatief en de passieve exorotatie 

met de elleboog in de zij is flink beperkt (30°) en pijnlijk. Er is primaire hyperalgesie t.p.v. het RCI 

(Rotator Cuff Interval), omdat ook de PROM in abductie en endorotatie licht beperkt zijn, wordt de 

SP geklasseerd als ‘beperkte schouder’ met inflammatie en beperkte rekbaarheid van (vooral) het 

RCI. (1, 2) 

Subdoelstellingen worden desensitisatie van het RCI en verbeteren van GH (GlenoHumerale) 

mobiliteit. Desensitisatie door fricties, hold relax technieken en (gelijktijdige) pijneducatie. 

Verbeteren van mobiliteit door rekkingen tijdens de sessies en in HWO (HuisWerk Oefeningen) (1). 

Specifiek op verbeteren van rekbaarheid wordt een KG (Korte Golf) toepassing gecombineerd met 

een Artromot behandeling (3, 4, 5). Op die wijze neemt de TERT (Total End Range Time) van het RCI 

toe (6). Later is functioneel en meer op snelheid getraind. Jeff is in 3 maanden 10 keer behandeld en 

inmiddels volledig klachtenvrij. 

De samenwerking met de orthopeden in de regio is zinvol, een gerichte verwijzing maakt dat de 

patiënt positief is over de te verwachten FT competenties (7, 8). En indien gevalideerd, is dat een 

belangrijke voorspeller voor een positief resultaat. 
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Voor de volledigheid tevens de patiënt tekst van de eerste pagina van het FP artikel. 

TEKST PATIENT  

Hallo, ik ben Jeff, 60 jaar, getrouwd, 2 kinderen, werk in de metaalindustrie. Ik kom uit Engeland, ben 

tegen de Brexit, voor FC Liverpool en heb desondanks al meer dan een jaar last van mijn linker 

schouder. Mogelijk ontstaan na flink koffers inpakken en tillen, hoe dan ook, de pijn zit vooral in de 

kop van mijn schouder met uitstraling in de bovenarm. Ik wordt inmiddels vrijwel iedere nacht 

wakker van de pijn en als ik overdag mijn linker arm meer gebruik, neemt de pijn toe. Ik werk nog 

wel, maar pas dat wat aan, fitness lukt op dit moment niet. Nekpijn en schouderblad pijn heb ik 

nauwelijks, soms straalt de pijn uit naar mijn onderarm. Af en toe gebruik ik medicijnen tegen de 

pijn. 

Ik ben bij de orthopeed geweest, er is een echo gemaakt waarop mijn schouderpees beschadigd 

bleek, heb daar een injectie gehad die weinig hielp. Daarop verwees de orthopeed mij naar een 

schoudergespecialiseerde fysio van SchouderNetwerk Twente.  

Over mijn verwachtingen ben ik wat tweeslachtig, de pijn zit er al meer dan een jaar en wordt niet 

beter, aan de andere kant heeft de orthopeed mij speciaal verwezen en heb ik wel vertrouwen in de 

fysiotherapeut.  

 

Achtergrond informatie op www.schoudernetwerk.nl/voortherapeuten/fysiopraxis2019 . 
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