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1. Inleiding (hypo)mobiliteit:

1. Introductie: klassering beperkte ROM.

2. Anatomie: kapsel band app. GH gewricht .

3. De concentrisch beperkte schouder:
stadia frozen shoulder, beleid.

4. Contractuur voorzijde kapselband app.:
delen GH systeem & CHL, beleid.

5. Contractuur caudale deel kapselband app.:
de ‘IGHL hangmat’, beleid.

6. Contractuur dorsale kapselband apparaat:
dorsale contractuur, GIRD, beleid.

7. Afronding, conclusies.



2. Anatomie :



Kapsel / RC pezen (Pouliart);

5 lagen (opp >> diep):

1. Oppervlakkige vezels CHL.

2. Parallelle vezels RC (eigenlijke peesvezels).

Op de RC bevindt zich een synoviale laag = 

onderste laag bursa.

3. Kleinere bundels.

4. Rotator Cable.

5. Capsulaire laag: intra articulair.



1: lig. 

Coraco-

humerale

2: Proc.C.

3: TMajus

5:TMinus

9:   SGHL

10: MGHL

11: IGHL



Sulcus test bij strak / normaal / kapot RCI;

RC interval = SGHL & CHL.



Relatie CHL & CAL.



Insertie CHL perifeer.

De centrale insertie betreft het laterale deel van de basis van proc. coracoïdeus en 

het beloop betreft altijd het RCI (Rotator Cuff Interval); de perifere insertie varieert:

meestal ook in het RCI (li) maar ook frequent insereert CHL op de SS pees (re).



Het 

CHL / SGHL 

complex (II),

I: CHL,

II: complex,

III: SGHL,

C: PrCor,

acromion

verwijderd.



http://www.smarttjournal.com/content/3/1/2/figure/F4


http://www.smarttjournal.com/content/3/1/2/figure/F5


http://www.smarttjournal.com/content/3/1/2/figure/F6


3. Concentrische bewegingsbeperking:

Frozen shoulder, definities.

• Werkdefinitie: Aandoening van het GH gewricht die langer 

dan drie maanden bestaat en waarbij er een passieve 

bewegingsbeperking van meer dan 50% aanwezig is in 

abductie, anteflexie en / of exorotatie bij afwezigheid van 

andere intra-articulaire pathologie.

• Definitie Stenvers (1994): Een eenmalig optredende 

idiopatische aandoening van het schoudergewricht die 

gepaard gaat met een synovitis van het GH gewrichtskapsel, 

de bursa subdeltoidea en de lange kop van de biceps. Het is 

karakteristiek voor de aandoening dat de ontsteking wordt 

gevolgd door een verkleving en retractie van de betrokken 

weefsels.



Fase 1: pijn / inflammatie / freezing,

Fase 2: freezen / frozen / adhesion, stijfheid,

Fase 3: thawing phase, remodeling



Er van uitgaan dat na verloop van tijd ‘vanzelf’ 

pijn & bew.beperking vanzelf naar naar 0 gaan

is onjuist (Hand et al 2014: 40% restproblemen!);

motivatie voor FT begeleiding ?



Frozen shoulder, 

kenmerken freezing phase.

• In meerdere richtingen, 

concentrische bewegingsbeperking.

• Actieve anteflexie tot ongeveer 90˚ mogelijk.

• Actieve abductie tot ongeveer 40˚ mogelijk.

• Kan hand niet op de LWK krijgen.



Frozen shoulder, mobiliseren

bij ernstig beperkte schouder.

• Scapula en clavicula bewegen door 

compensatie maximaal mee; scapula naar 

maximale posterior tilt + opwaartse rotatie en 

clavicula scharniert naar dorsaal.

• Actief mobiliseren: verkeerde coordinatie + 

(snel) te pijnlijk.

• Volgorde van mobilisatie (Stenvers):

achterzijde GH gewricht >> anteflexie >>

abductie en als laatste de rotaties.



Palpatie angulus inferior bij elevatie.



In welke positie is de exo beperking het grootst?

- Vooral in abductie: dorsaal transleren,

- Vooral in adductie: ventraal transleren.



Vertaling naar rekken in de praktijk.

• Mobiliseren bij FS in licht gevoelige 

‘freezing phase’ (dus: milde technieken).

• Mobiliseren / rekken RCI / CHL / SGHL.

• Mobiliseren / rekken MGHL.

• Mobiliseren / rekken A-IGHL.

• Mobiliseren / rekken P-IGHL.

• Mobiliseren caudale kapsel / IGHL hangmat.



Tussenstap: Helpt rekken uberhaupt?



Tussenstap: Helpt rekken uberhaupt?



FysioPraxis zomer 2029: Beperkt RC interval.





3. Mobilisatie bij ‘pijnlijke’ FS;

caput humeri naar dorsaal positioneren.

De pistoolgreep.



Caput mobiliseren/positioneren naar dorsaal

-Gelijknamige hand: kop naar dorsaal;

- Ongelijknamige hand: scapula naar externe & neerw. rotatie



Erik 

Vermeulen

(2000,

blok 4,3),

EMT bij

frozen

shoulder;

o.a.

reversed

distraction.



Mobilisatie anteflexie.



Glijden / transleren naar dorsaal, 1 & 2.



Mobilisatie anteflexie: geleid actief.



Mobilisatie anteflexie: geleid actief.



4. Contractuur ventrale / craniale 

kapsel-band apparaat.

• Relatie GH systeem en rek: graden abductie.

• Rekken van de CHL.

• Positionering patiënt.

• Van licht naar intensief rekken.



Exorotatie in 
45º abductie:

Primaire remmer

MGHL

(middelste

ventrale

kapsel-band

apparaat).



Palpatie / rek Rotator Cuff Interval.







Intensief: in zijlig ventraal transleren, rek op CHL / SGHL.



Ventraal transleren: rek MGHL (45º) / A-IGHL (90º) .



Rekken van de A-IGHL.



Rek AGHL mbv apprehension / sensitisatie test: 



5. Caudale KB app.: de hyperabductie test:

• Uitgangspositie: in zit (eventueel stand); FT staat 

achter PT, ongelijknamige hand op acromion / 

coracoïd, gelijknamige hand omvat elleboog. 

• Uitvoering: ft fixeert schoudergordel; arm PT in 

neutrale rotatie abduceren totdat scapula mee wil 

gaan, dan RPA vaststellen (= ‘range of passive 

abduction’).

• Positief laxiteit (zonder trauma): RPA groter dan 105º 

(ongeveer 90º plus 15º extra mobiliteit door rek IGHL).

• Positief instabiliteit (na trauma): re / li vergelijking, 

provocatie symptomen. 



5a. Test voor lengte ‘hangmat’ m.b.v.

HAT: Hyperabductie test (Gagey);

variant: hypermobiliteit? 



5a. Test voor lengte ‘hangmat’ m.b.v.

HAT: Hyperabductie test (Gagey);

variant hypomobiliteit? 



5b. Rekken caudale kapsel MILD



5b. Rekken caudale kapsel MILD



5b. Rekken caudale kapsel MILD



5b. Rekken caudale kapsel INTENSIEF

Gelijknamige vuist FT onder schouder PT



Rekken van de caudale kapsel in zit bij de bank 

voorwaarde FT hoog (voet op stoel) of patiënt op laag bankje.

5b. Rekken caudale kapsel INTENSIEF



5b. Rekken caudale kapsel INTENSIEF



6a. GIRD TEST voor P-IGHL : 



TROM: Range exo – endo = rond de 170 - 180º ;

hoe verhoudt zich de GIRD t.o.v. de GERG?



6a: TEST LENGTE DORSALE KAPSEL 



6b: Rekking dorsale kapsel: huiswerk (1).



Rekking dorsale kapsel: huiswerk (2);

plus horizontale adductie.



6b. Rekken van de P-IGHL: MILD.



6b. Rekken van de P-IGHL: INTENSIEF.



7. Nieuwe inzichten FS Geothenburg 2016 EUSSER
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From Edinburgh Shoulder  Clinic, Edinburgh,  United 

Kingdom

• SPECIALTY UPDATE: UPPER LIMB Frozen shoulder

Frozen shoulder is commonly encountered in general orthopaedic practice. lt may arise spontaneously without an obvious predisposing cause, 

or be associated with a variety of local or systemic disorders. Diagnosis is based upon the recognition of the characteristic features of the pain, 

and selective limitation of passive external rotation. The macroscopie and histological features of the capsular contracture are well-defined, but 

the underlying pathological processes remain poorly understood. lt may cause protracted disability, and imposes a considerable burden on 

health service resources. Most patients are still managed by physiotherapy in primary care, and only the more refractory cases are referred tor 

specialist intervention. Targeted therapy is not possible and treatment remains predominantly symptomatic. However,over the last ten years, 

more active interventions that may shorten the clinical course, such as capsular distension arthrography and arthroscopic capsular release, 

have become more popular.

This review describes the clinical and pathological features of frozen shoulder. We also outline the current treatment options, review the

published results and present our own treatment algorithm.



FS Algemeen

• Prevalentie 2% in een open populatie

• Zelden voor 40e; piek tussen 40 – 60 jaar

• Aan 1 kant; 20% krijgen een FS aan de andere zijde

• Aparte groep: Diabetische FS (hogere prevalentie, 10 – 20% van de 
diabetici ‘krijgt’ een FS, ernstiger beeld)

• Meestal is sprake van een idiopatische (primaire) FS

• Pathoanatomisch: eerst inflammatoir, daarna fibrosering leidend 
tot een afname van de gewrichtsruimte, met name ventrale 
kapsel)

• Histologisch / biochemisch: cytokines / groeifactoren activeren 
fibroblasten tot produktie type III collageen leidend tot fibrosering

• Meer dan de helft van patienten: af en toe pijn / lichte 
bew.beperking



FS Klinische diagnostiek

• Anamnese: 3 stadia

• Concentrisch beperkte PROM en AROM 
(vooral de exorotatie)

WEES HIER STRENG OP !!!

• Medisch onderzoek: slechts ter uitsluiting.



























Maximale passieve abductie ‘awake’.



Maximale passieve abductie ‘under GA’.











8. Afsluiting, conclusies.

• Stel bij onderzoek vast of de beperkte ROM 

wordt veroorzaakt door een structurele 

contractuur van het kapsel-band apparaat;

kies de juiste o.z. technieken / middelen.

• Is de bewegingsbeperking concentrisch 

of meer lokaal?

• Hoe zit het met de actualiteit van de 

contractuur c.q. de sensitiviteit van de patiënt?

• Bepaal de ugh & de doseringsparameters.

• Werk procesmatig (huiswerk, volgende fase).


