
PATIENT IN BEELD: SCHOUDERPIJN.

Juni 2019

door: 

Gerard 

Koel.

Jaargang 28

Juni / Juli 

2019

Nr. 5



Activiteiten Gerard Koel.



INHOUD :

1. FT onderzoek & functionele anatomie

- kijk eventueel naar de video’s op deze website:

https://schoudernetwerk.nl/page/klinische-tests

- kijk eventueel naar het SNN KR model op website:

https://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s

2. FT diagnose met 

doelen voor de behandeling

3. FT behandelplan

https://schoudernetwerk.nl/page/klinische-tests
https://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s


1. Globaal overzicht KR schema SNN

Zie

https://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s

https://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s


Globaal overzicht KR schema

Dit schema is al beschikbaar 

(www.schoudernetwerk.nl) . M.b.v. computer 

software die de gebruiker stapsgewijs door het 

schema leidt, ontstaat een CDST

(Clinical Decision Support Tool)



Container indeling SP.

1. SAPS schouder / RC letsel (RCR-SP)

2. Stijve, beperkte schouder

3. Instabiele schouder

4. (Post) Traumatische schouder

5. (Chronisch) Pijnlijke / sensitieve schouder
- mate van segmentale / centrale sensitisatie
- myofasciaal syndroom (= segmentale sensitisatie)
- herstelbelemmerende mentale factoren
- herstelbelemmerende cognitieve factoren



1. SAPS sch. / 
RCR-SP 

• Kenmerken:

• Zeurende pijn bovenarm

• 40-70 jaar

• Pijn bij bovenhands werk

• Pijnlijke weerstandstests

• Normale GH/ ST mobiliteit

• RC tendinopathie

• RC letsels (degeneratief)
- partieel
- totaal

• Kan uiteindelijk resulteren 
in: Cuffartropathie

• Fequent ook:
PSI: Posterosuperieure
impingement

2. Beperkte 
schouder

• Kenmerken:

• Beperkte ROM anamnese

• Beperkte ROM

• Concentrisch of 
unidirectioneel

• Indien m.n. unidirectioneel:
- ventrale kapsel
- caudale kapsel
- dorsale kapsel

Mogelijke diagnoses:

• Frozen shoulder

• GH / om-artrosis

• Beperkte rekbaarheid deel 
kapsel band apparaat

3. Instabiele 
schouder

• Kenmerken:

• Pijnscheuten, twinges

• Jongere pt (15-35 jaar)

• Gestoorde AROM

• Geen duidelijk trauma in 
anamnese

• AMBRI/ AIOS

• MSI: Minor Shoulder
Instability

4. Posttrauma-
tische schouder

• Kenmerken:

• Anamnese + begin 
(trauma)/ pijn

• Vaak jongere, sportieve 
patiënten

• Ook mogelijk ‘acuut op 
chronisch’

• Vaak veel 
functiestoornissen

• RC-ruptuur 

• GH (sub)luxatie/ TUBS/ 
ALPSA

• AC (sub)luxatie

• Fracturen (+ Bony
apprehension test)

• Consult orthopeed meestal 
wenselijk

5. Sensitieve 
pijnlijke 

schouder

• Kenmerken:

• Niet alleen passend in 
andere container

• Aspecten chronisch 
pijnsyndroom

• Sensitisatie: 
- segmentaal: actieve

MTP’s, referred pain
- centraal: uitslag CSI 

> 40 punten

• Mentale disfuncties
(gele vlaggen, 
zelfvertrouwen, 
verwachting)

• Slechte algemene conditie/ 
belastbaarheid

Level 3 KR schema bestaat 

uit 5 containers

Casus lijkt container 1 maar blijkt container 2 !



WEERSTANDSTESTS : negatief !



EMPTY CAN / Jobe TEST : negatief !



RI: locatie van het Rotator Cuff Interval



RIC: locatie van het Rotator Cuff Interval



Over SGHL & CHL (samen het RC interval) die de lange 

kop biceps stabiliseren en exorotatie in adductie remmen.



Over SGHL & CHL (samen: het RC interval)

die de lange kop biceps (LBT) stabiliseren



Het SGHL (Superieure GH Ligament) geeft verloop RCI aan;

view van achter naar de binnenzijde van ventrale kapsel.



2: FT diagnose / doelen

• Container 2: de beperkte Schouder 

(geen redenen voor containers 1 en 5).

• De verwachting & beleving van de patient = OK 

de score op 3S vragenlijst: 2 punten.

• De bew beperking is vooral unidirectioneel,

de exorotatie in add is sterk beperkt &

de exorotatie in abductie is licht beperkt.

• Er is drukpijn / hyperalgesia ter plekke van het 

RCI (Rotator Cuff Interval).

• Er zijn stoornissen in het functioneel bewegen

en in ADL / werk activiteiten.



2: FT diagnose / doelen

• Verminderen van pijn / hyperalgesia >>

de-sensitiserende fricties vergezeld van

pijneducatie (zie je wel,‘t went, je komt verder)

• Verbeteren van de rekbaarheid van het ventrale

GH kapsel band apparaat (het RC interval):

- rekkingen tijdens FT sessie

- verminderen viscositeit d. temperatuurstijging

- verlengen TERT door gebruik artromot

- huiswerkprogramma: mobiliteit verbeteren

• Verbeteren ADL / werk functioneren >>

functionele oefentherapie met snelheid



De RCT’s / effectstudies

die deze keuzes 

ondersteunen,

worden meegeleverd.



Is er dan externe evidentie 

voor korte golf therapie?

Ja hoor, de keuze wordt bepaald 

door de actuele subdoelstelling, 

dat temperatuurstijging de 

rekbaarheid van bindweefsel 

verbetert is een normale 

fysiologische respons. Het gaat er 

om of dat praktisch van pas komt.



3: De-sensitiserende fricties

met actieve concentratie patiënt!



3: Rekking RCI

2 minuten, intermitterend, 3 series per keer



3: Verminderen viscositeit

15 minuten, gevoel: ‘heet’, t/m pijngrens



3: Verlengen TERT (Total End Range Time)

15 - 20 minuten, artromot, richting exo in add.



3: Verlengen TERT (Total End Range Time)

15 - 20 minuten, artromot, richting exo in add.



3: Verlengen TERT (Total End Range Time)

15 - 20 minuten, artromot, richting exo in add.

• Motor A (zie vorige 

dia) staat standaard 

op 30 graden.

• Motor B (hier van 

onder gezien) 

varieert rond de 

eindgrens 

exorotatie, zowel 

range als TERT zijn 

in te stellen.



Afronding :

• In deze PP presentatie worden de keuzes

betreffende diagnose en behandeling van 

patient Jeff toegelicht.

• Collega FT kunnen op de SNN website veel

kennis vergaren; is ook ‘n belangrijk SNN doel!

• De onderbouwing wordt beschikbaar gesteld, 

vergelijk die gerust met je eigen onderbouwing.

• Het behandelen van SP patienten vergt vaak

multimodaal handelen waarin de therapeut, met 

de patiënt, best practice realiseert. 


