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– Tot 80% van alle CVA patiënten ervaart een beperking 

van het bovenste lidmaat onmiddellijk na het CVA.

– 64% ernstige beperking

– 36% milde of matige beperking

– 75% van de CVA patiënten kan terug zelfstandig 

stappen 6 maanden na het CVA.

CVA - BEROERTE

Wooley 2001, Held 2019, Simpson 2020



CVA - BEROERTE

Parese: combinatie van spierzwakte 
en gestoorde coördinatie en timing 

van de spieractivatie.

Synergische bewegingspatronen: 
Verminderde mogelijkheid om 
gedifferentieerd te bewegen. 

Tonusveranderingen: met invloed op 
de bewegingspatronen.

Sensoriek: primair door het 
hersenletsel of secundair door 
verminderde graad van activiteit. 



CVA – EFFECT OP SCHOUDER

Veranderde alignatie gewricht
Veranderde bewegings- en 

spieractivatiepatronen

Parese
Veranderde spiertonus

Verminderde selectiviteit

Instabiel schouder complex
Verminderde belastbaarheid



CVA – EFFECT OP SCHOUDER

Veranderde alignatie gewricht
Veranderde bewegings- en 

spieractivatiepatronen

Parese
Veranderde spiertonus

Verminderde selectiviteit

Instabiel schouder complex
Verminderde belastbaarheid

FUNTIONALITEIT

SCHOUDERPIJN

GANG



PARESE

Lang 2014



Evaluatie van de ernst van de parese is afhankelijk van het stadium van revalidatie

CVA - BEROERTE

Acute stroke patients
< 7 days post stroke

(Sub)acute stroke patients
< 4.5 months post stroke

Chronic stroke patients
> 6 months post stroke

Shoulder abduction +
Finger extension (MRC; 0-10)

Fugl Meyer upper limb (0-66) Fugl Meyer upper limb (0-66)

Severe: 0-4
Moderate: 5-7
Mild: > 7

Severe: 0-22
Moderate: 23-50
Mild: 50-66

Severe: 0-28
Moderate: 29-42
Mild: 43-66

Stinear 2012, Woodbury 2013, Stinear 2017, Woytowicz 2017



De doelstellingen van BL therapie

CVA - BEROERTE

< 19 19 – 47 47 

Prevention secondary 
complications

Self – management

Dissociated movements
Reaching and grasping
(Functional arm training)

Fine motor training
High level functional training



We kiezen de doelstellingen afhankelijk van de actuele 

bewegingsmogelijkheden en het te verwachten herstel.
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De doelstellingen van BL therapie specifiek voor de schouder
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REIKEN



REIKEN – WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Reiken vereist een stabiele basis (scapula & romp) 

om glenohumerale te kunnen bewegen met de best mogelijke congruentie, 

een actieve m. triceps en voldoende relaxatie van de m. biceps.

Reaching is a functional multijoint task requiring 

interjoint coordination in addition to feedback and 

feedforward control to optimally position the hand at a 

desired location so that it may interact with the 

environment.

McCrea 2002



REIKEN – VERANDERINGEN NA CVA

̶ Toegenomen elevatie en endorotatie van de schouder

̶ Initiatie van proximaal 

̶ Vroegtijdig inzetten van de romp

̶ Minder goede samenwerking antagonisten

̶ Verminderde accuraatheid en efficiëntie

Lam 2008, Collins 2018 



REIKEN

Tomita 2018

Efficiëntie van het reiken wordt bepaald door de 

coördinatie tussen de schouder en de elleboog.



REIKEN

Schade CZS > Afname functionele motorunits / atrofie

Houdingsafwijkingen met negatief effect op 

glenohumerale congruentie

Verminderde rompstabiliteit met negatief

effect op activatie scapulothorakale spieren

Exorotatie ↓
Anteflexie ↓ 

Triceps ↓
Biceps ↑

Oriëntatie t.o.v. voorwerp ↓

Pijn inhibitie tonische musculatuur



REIKEN - HOE GAAN WE DIT OEFENEN?

BEPERKINGEN 

DEFINIËREN

DOELEN 

FORMULEREN
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We geven oefeningen aan de hersenen.

REIKEN - HOE GAAN WE DIT OEFENEN?

‒ Taak georiënteerde oefentherapie

‒ Gebruik van herkenbare bewegingspatronen

‒ Feedback op het resultaat ipv op de beweging

‒ Repetition without repetition

‒ Gebruik een voorwerp in de hand



De doelstellingen van BL therapie specifiek voor de schouder
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Prevention secondary 
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SCHOUDERPIJN NA CVA

̶ 20% ervaart schouderpijn binnen 3 maanden na het CVA

̶ 55% in patiënten die nood hebben aan opvolging in revalidatiesetting

̶ 21% in de chronische fase na CVA

̶ 73% rapporteert dagelijks schouderpijn

̶ 11% spreekt over “continue” pijn

̶ Dagelijkse nood aan pijn medicatie

̶ Grote invloed op dagelijks leven

̶ Minder goede uitkomst van revalidatie, QoL, gebruik van BL

Lindgren 2007, 2009, Kalichman 2015, Adey-Wakeling 2015, Lindgren 2018



OORZAKEN EN RISICOFACTOREN SCHOUDERPIJN

̶ Risicofactoren kunnen niet alles verklaren.

̶ Verminderde functie van het bovenste lidmaat

̶ Diabetes

̶ Voorgeschiedenis van schouderpijn

̶ Oorzaken?

̶ Vaak gelijktijdig verschillende mogelijke oorzaken aanwezig.

̶ Geen duidelijke link met beeldvorming.

̶ Behandeling van potentiële oorzaak niet altijd succesvol.

Holmes 2020
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DIAGNOSE OP BASIS VAN ANATOMISCHE STRUCTUUR



OORZAKEN EN RISICOFACTOREN SCHOUDERPIJN

BELASTING

BELASTBAARHEID

‒ ↓ neurale input SCT en GH spieren

‒ ↓ algemene fysieke activiteit

‒ Veranderde levensstijl

‒ ↓ fysiek gebruik bovenste lidmaat

‒ Veranderde bewegingspatronen

‒ Load van kleine taken niet in verhouding tot 

de belastbaarheid

‒ Inhibitie tonische musculatuur door pijn



OORZAKEN EN RISICOFACTOREN SCHOUDERPIJN

BELASTING

BELASTBAARHEID

Balans herstellen aan de hand van 

preventieve en therapeutische interventies.



PREVENTIE

EDUCATIE

POSITIONEREN

SLINGPASSIEVE 
BEWEEGLIJKHEID

ACTIEVE 
OEFENINGEN



PREVENTIE SCHOUDERPIJN - EDUCATIE

̶ Stel de patiënten gerust.

̶ Leg uit welke evolutie hij kan verwachten van zijn klachten. 

̶ Zoek samen met de patiënt naar

̶ Mogelijkheden om de pijn te verdragen/verminderen.

̶ Manieren om te blijven bewegen binnen de pijngrens.

̶ Aanpassingen om zijn dagelijkse taken te kunnen blijven doen.

Kumar 2020



PREVENTIE SCHOUDERPIJN - POSITIONEREN

̶ Vermijd te veel endorotatie – flexie

̶ Geef op een actieve manier aandacht aan de arm



PREVENTIE SCHOUDERPIJN – GEBRUIK VAN EEN SLING

̶ Geef niet automatisch een sling aan personen na een CVA

̶ Mogelijke indicaties:

̶ Cognitieve beperkingen

̶ Taal en spraak problemen

̶ Schouderpijn die veroorzaakt wordt door een subluxatie

̶ Ernstig neglect

̶ Indien een sling nodig is

̶ Herevalueer regelmatig het nut en de werking.

̶ Educatie / Self-management programma

̶ Actieve oefeningen



PREVENTIE SCHOUDERPIJN – GEBRUIK VAN EEN SLING

̶ Geen sterke evidentie voor positief effect op subluxatie en/of pijn.
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PREVENTIE SCHOUDERPIJN – GEBRUIK VAN EEN SLING

̶ Negatief effect van sommige types op passieve beweeglijkheid.

̶ Afname van elasticiteit/werking in functie van tijd.

̶ Shoulderlift: 63% > 28%

̶ Actimove: 36% > 24%
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PREVENTIE SCHOUDERPIJN – PASSIEVE BEWEEGLIJKHEID

̶ Bewaar de passieve beweeglijkheid zo goed al mogelijk!



PREVENTIE SCHOUDERPIJN – PASSIEVE BEWEEGLIJKHEID

̶ Duidelijke link met schouderpijn en verminderde functie



PREVENTIE SCHOUDERPIJN – PASSIEVE BEWEEGLIJKHEID

Posterieure 
positie 

humeruskop

Transversale 
rek 

hypertone
spieren

Exorotatie Scapulaire
mobilisatie

Van Bladel 2022



PREVENTIE/BEHANDELING SCHOUDERPIJN – ACTIEVE OEFENINGEN

̶ Creëer de beste conditie voor de oefening

̶ Romp stabiliteit/alignatie

̶ Spier lengte/tonus 

Informatie uit het klinisch onderzoek 



PREVENTIE/BEHANDELING SCHOUDERPIJN

̶ Actieve oefentherapie > tips om te oefenen op acceptabel pijn niveau

Neem het gewicht van de arm 
deels weg

Oefen in stand

Gebruik een voorwerp in de 
hand / externe focus



De doelstellingen van BL therapie specifiek voor de schouder

CVA - BEROERTE

< 19 19 – 47 47 

Prevention secondary 
complications

Self – management

Dissociated movements
Reaching and grasping
(Functional arm training)

Fine motor training
High level functional training

We gebruiken de neurofysiologische link

tussen de 4 ledematen tijdens het stappen.



ARMZWAAI TIJDENS HET STAPPEN

– Evenwicht/stabiliteit (reducing rotational torque)

– Faciliteren van activiteit van de onderste

ledematen (neural control)

– Evenwichtsreacties

– Efficiente gang

Passieve component: pendulum beweging

Actieve component:  AD / PD / LD / Biceps / Triceps



ARMZWAAI TIJDENS HET STAPPEN NA CVA

̶ Afwijkend gangpatroon

̶ Verminderde stapsnelheid / afname automatisatie gang 

(toename cognitieve loading)

̶ Afwijkend bewegingspatroon BL (parese / spasticiteit)

̶ Gebruik van loophulpmiddelen





EVIDENTIE ROND ARMZWAAI NA EEN CVA
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EVIDENTIE ROND ARMZWAAI NA EEN CVA

‒ ↑ herstel van bovenste en onderste lidmaat

‒ ↓ spasticiteit interne rotatoren en triceps

‒ Grotere ROM schouder armzwaai

‒ Meer elleboog flexie

‒ Toegenomen gang varibiliteit

1:1 subgroep 2:1 subgroep

Van Bladel, in preparation
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WAT KUNNEN WE LEREN UIT NEUROREVALIDATIE ?

̶ Iedere patiënt heeft nood aan oefeningen voor de paretische schouder

̶ Het doel van de oefening is afhankelijk van 

̶ Het actuele bewegingspatroon

̶ Het te verwachten herstel

̶ Patiënten na een CVA hebben vaak schouderpijn

̶ Actief blijven is de boodschap

̶ Het doel van de oefentherapie is het herstellen van het onevenwicht tussen belasting en 

belastbaarheid.

̶ Taak-georiënteerde oefentherapie is eenvoudiger om te begrijpen door de hersenen en 

levert dus een beter resultaat.



Anke.VanBladel@UGent.be

VRAGEN?


