Frozen shoulder
Wat is een frozen shoulder precies?
Een frozen shoulder is een aandoening, waarbij de bewegingen in de schouder sterk beperkt zijn.
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De aandoening wordt gekenmerkt door ontstekingsverschijnselen rond het
schoudergewricht, gevolgd door verklevingen van het schouderkapsel.
Een frozen shoulder kan zich ontwikkelen na een langdurige bewegingsbeperking als
gevolg van een ongeluk of operatie. Maar vaker is de oorzaak onbekend.
Het komt vaker voor aan de niet-dominante zijde.
Het komt ook vaker voor bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 40-60 jaar.
Ook diabetes patiënten zijn een risicogroep.
Meestal gaat de aandoening van zelf over (‘Self- limiting’). Maar de prognose wordt sterk
bepaald door het zelfstandig oefenen en bewegen van de patiënt.
Het komt zelden voor dat iemand voor de tweede keer een frozen shoulder krijgt in
dezelfde schouder.

Drie fases van ontwikkeling
Een frozen shoulder ontwikkelt zich langzaam en doorloopt 3 stadia.
1. Fase 1 (freezing fase)
De pijn verergert bij bewegen en is ‘s nachts vaak meer. Er is een toenemend verlies van
bewegingsvrijheid met toenemende pijn. Deze fase duurt ongeveer 1-8 maanden.
2. Fase 2 (frozen fase)
De pijn vermindert en het bewegen is minder pijnlijk. Echter de bewegingsruimte is nu
veel beperkter, tot zelfs 50% minder dan in de andere (gezonde) arm. Deze fase duurt 916 maanden.
3. Fase 3 (ontdooi fase)
Het probleem begint zich op te lossen. De meeste patiënten ervaren langzaamaan het
terugkeren van beweging gedurende 12-40 maanden. Bij sommige patiënten moet er een
operatie aan te pas komen om de beweging helemaal te laten terugkeren.
Wat kunt u er zelf aan doen?
Het zo goed als mogelijk behouden van de bewegingsuitslag van de schouder is belangrijk.
Daardoor is het belangrijk om genoeg zelfstandig te oefenen en bewegen van de schouder.
Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?
Onder deskundige begeleiding van de fysiotherapeut wordt er samen met u gezocht naar
optimale aanpassing van de schouderbelasting in de verschillende fasen. De fysiotherapeut legt
uit wat u kunt verwachten en kan uw vragen beantwoorden. Als u weet wat u te wachten staat,
kan dat u veel frustraties schelen. De fysiotherapeut zelf zorgt ervoor dat de circulatie in en
rondom het schoudergewricht verbetert, en vergroot de ruimte van het schouderkapsel. Ook
geeft de fysiotherapeut oefeningen die aangepast zijn aan de verschillende fasen.
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6 oefeningen voor een frozen shoulder
Dit zijn oefeningen ter bevordering voor de beweeglijkheid in de schouder. Het is belangrijk dat u
de oefeningen binnen de pijngrens uitvoert.
Oefening 1
1. Ga met de romp voorovergebogen staan zodat de arm van de geblesseerde schouder
verticaal hangt.
2. Zoek met de andere arm steun op een tafel.
3. Beweeg vanuit de schouder soepel, langzaam en binnen de pijngrens met de gestrekte
geblesseerde arm naar voren en achteren tot maximaal horizontaal.
4. Daarna voorzichtig met gestrekt afhangende arm cirkeltjes draaien vanuit de schouder,
zowel links als rechtsom.

Oefening 2
1. Plaats beide handen achter op het hoofd.
2. Probeer zo ver mogelijk met de ellebogen naar buiten te gaan.
3. Voer deze oefening binnen de pijngrens
Herhalingen: 10

Huiswerkoefeningen, Fysiofit, www.fysiofitzeeland.nl

Oefening 3
1. Strek de geblesseerde arm recht voor u uit.
2. Pak met de andere hand de bovenarm vast en trek deze arm zo ver mogelijk naar je toe.
3. Hou dit 20 seconden vast.
Herhalingen: 3

Oefening 4
1.
2.
3.
4.

Uitgangshouding: in lig
Je pakt met de gezonde arm de geblesseerde arm vast.
Zo probeer je zo ver mogelijk naar achter te gaan.
Voer deze oefening binnen de pijngrens uit.

Herhalingen: 10
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Oefening 5
1.
2.
3.
4.

Ga op je zij liggen (op de geblesseerde schouder).
Leg je arm in 90 graden naast je en plaats je andere hand net onder de pols.
Duw de onderarm langzaam naar de ondergrond toe.
Hou dit 20 seconden vast en doe dit binnen de pijngrens.

Herhalingen: 3

Oefening 6
1. Ga voor een muur of deur staan.
2. Plaats de geblesseerde arm op de muur/deur.
3. Probeer zo ver mogelijk omhoog te gaan met de arm.
4. Probeer de rug zo recht mogelijk te houden.
5. Voer deze oefening binnen de pijngrens uit.
Herhalingen: 10
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