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• Frozen Shoulder

• Shockwave Therapie



Conservatieve Behandeling: 
infiltraties



Conservatieve behandeling

• Infiltraties:

• Glucocorticosteroïden: beperkt in aantal

• Maximaal 3 infiltraties

• Tussenpauze 3-6 weken

• Glucocorticoïden in hoge dosis: tasten biologische en 
biomechanische eigenschappen van peesweefsel aan

• Effect is omkeerbaar als tussen 2 infiltraties enkele weken 
wordt gewacht



Conservatieve behandeling

• Echogeleide corticosteroïde injectie:

• Meta-analyse¹: onzeker of er klinisch relevante verschillen zijn 

in schouderpijn

• Niet noodzakelijk

• Echo apparaat duur en tijdrovend

• Soorten:

• Methylprednisolon acetaat: Depomedrol 40mg – 80mg

• Triamcinolon acetonide : Kenacort A10

• Betamethason diproprionaat: Diprophos 5mg – 10mg

• Eventueel in combinatie met Lidocaïne – Xylocaïne

¹Wu T, Song HX, Dong Y, Li JH. Ultrasound-guided versus blind subacromial-subdeltoid bursa injection in adults with shoulder pain: a systematic review and
meta-analysis. Semin Arthritis Rheum 2015;45:374-8.



Conservatieve behandeling

• Bijwerkingen: relatief weinig

• Pijn injectieplaats, depigmentatie huid, subcutane atrofie

• Zeldzaam maar ernstig: iatrogene septische artritis

• Patiënt met Diabetes Mellitus: stijging bloedsuikerspiegel van 
3 tot 10 dagen na injectie

• Injectie in pees: ruptuur



Conservatieve Behandeling

• Bursitis subacromialis

• Rust

• NSAID’s

• Kinesitherapie

• Subacromiale corticosteroïd injectie bij subacromiale klachten

• Minder schouderpijn en betere schouderfunctie op korte termijn (˂12 weken)

• Corticosteroïd injectie voorafgaand aan oefentherapie bij 
subacromiale klachten:

• Literatuur¹:

• Geen verschil tussen subacromiale corticosteroïd injectie en NSAID

• Onzeker of er verschil is in pijn of functie tussen injectie of oefentherapie

¹Crawshaw DP, Helliwell PS, Hensor EM, Hay EM, Aldous SJ, Conaghan PG. Exercise therapy after corticosteroid injection for moderate to severe shoulder
pain: large pragmatic randomised trial. BMJ 2010;340:c3037.



Conservatieve behandeling

• Intra-articulaire corticosteroïd injectie bij glenohumerale 
klachten¹:

• Minder schouderpijn na 6 weken

• Beter in combinatie met kinesitherapie

• Corticosteroïd injectie voorafgaand aan oefentherapie bij 
glenohumerale klachten² (Frozen Shoulder):

• Grotere afname in pijn na 6 weken dan alleen maar 
oefentherapie

¹Ranalletta M, Rossi LA, Bongiovanni SL, Tanoira I, Elizondo CM, Maignon GD. Corticosteroid injections accelerate pain relief and recovery of function
compared with oral NSAIDs in patients with adhesive capsulitis: a randomized controlled trial. Am J Sports Med 2016;44:474-81.

²Maund E, Craig D, Suekarran S, Neilson A, Wright K, Brealey S, et al. Management of frozen shoulder: a systematic review and cost-effectiveness analysis. 
Health Technol Assess 2012;16:1-264



Conservatieve behandeling

• Rotator Cuff ruptuur: geneest in principe niet spontaan

• Kinesitherapie: eerste keuze

• Pijn verminderen

• Kracht en beweeglijkheid verbeteren

• Krachttraining schoudergordel

• Medicatie:

• NSAID’s: pijnstillend en ontstekingsremmend

• Paracetamol: pijnstillend

• Opoïden (Tramadol): niet aangewezen



Conservatieve behandeling

• Rotator Cuff ruptuur:

• Infiltratie

• Cortisone subacromiaal

• 3 maal met interval 2 weken

• Niet gebruiken als herstel van pezen overwogen wordt

• Hyaluronzuur subacromiaal

• Vermindert inflammatoire reactie

• Tot 5 maal met interval 1 -2 weken

• Voorkeur als cuff herstel overwogen wordt



Conservatieve behandeling

• Aandoeningen acromioclaviculair gewricht:

• Herstellen vaak spontaan met rust en/of NSAID’s

• Kinesitherapie: bewegen om stijfheid, bewegingsbeperking en 
spieratrofie te voorkomen

• Eventueel corticosteroïd injectie toedienen in AC gewricht

• Indien conservatieve therapie niet helpt: heelkunde



Conservatieve behandeling

Subacromiaal impignement:

• Kinesitherapie: herstel 6–12 weken

• Combinatie: NSAID

• Infiltratie: zinvol bij pijn ten gevolge van slijmbeursontsteking



Conservatieve behandeling

• Laatste jaren:

• Infiltraties met PRP (Plaatjesrijk Plasma)

• Gebruik bij partiële peesrupturen of chronische peesletsels

• Als de peesletsels na 3 maand niet of onvoldoende reageren op rust, 
kine of NSAID’s

• Literatuur¹: Klinische studies: effect kan 3 tot 4 maand op zich laten 

wachten, herstel van peesweefsel bij Rotator Cuff Ruptuur niet 
aangetoond

• ¹Miller LE, Parrish WR, Roides B, Bhattacharya S.: Efficacy of platelt rich plasma injection for symptomatic tendinopathy: systematic review and
meta-analysis of randomised injection – controlled trials. BMJ Open Sport Exerc. Med. 2017; 3 (1) e 000237



Conservatieve behandeling

PRP-procedure:



Conservatieve behandeling

Fysiotechnische applicaties



Conservatieve behandeling

• Fysiotechnische applicaties:

• TENS: Transcutane Electro Neuro Stimulatie

• Via de huid wordt het pijnsignaal beïnvloed

• 2 pleisters (elektrodes) op de huid aangebracht

• Zwakke elektrische stroom wordt toegediend

• Onzeker klinisch relevant voordeel¹

• ¹Page MJ, Green S, Mrocki MA, Surace SJ, Deitch J, McBain B, Lyttle N, Buchbinder R.Cochrane. Elctrotherapy modalities for rotator cuff disease. 
Database Syst Rev. 2016 Jun 10;(6):CD012225. doi: 10.1002/14651858.CD012225.PMID: 27283591 Review.



Conservatieve behandeling

• Low level lasertherapie:

• Lokaal toegepast rood licht en infrarode lasersignalen

• Behandeling op cellulair niveau

• Stimuleert mitochondriën om stoffen aan te maken die 
vernieuwingsproces van beschadigde cellen versnellen

• Studies¹: onzeker klinisch relevant voordeel

• ¹ Ip. D., Fu N.Y. (May 2015): Journal of Pain Research. 8,247-252



Conservatieve behandeling

• Dry needling:

• Aanprikken triggerpunten – kortdurend aanprikken spier

• Principe: triggerpunt aanprikken en spier spant aan

• Naald verwijderen: spier ontspant

• Literatuur¹: onzeker effect

• ¹Hall ML, Mackie AC, Ribeiro DC. Effects of dry needling trigger point therapy in the shoulder region on patients with upper extremity pain and 
dysfunction: a systematic review with meta-analysis. Physiotherapy 2018;104:167-77.



Conservatieve behandeling

• Acupunctuur:

• Geen bewezen gunstig effect¹

• Zeldzame risico’s: bloeding, pneumothorax, hepatitis door gebruik vuile 
naalden

• ¹Green S, Buchbinder R, Hetrick S. Acupuncture for shoulder pain. Cochrane Database Syst Rev 2005:CD005319.



Conservatieve behandeling

• Kinesiotaping:

• Gebruikt om te stabiliseren en actief te kunnen bewegen

• Onzeker effect¹

• ¹Desjardins-Charbonneau A, Roy JS, Dionne CE, Desmeules F. The efficacy of taping for rotator cuff tendinopathy: a systematic review and meta-
analysis. Int J Sports Phys Ther 2015;10:420-33



Frozen Shoulder (Capsulitis
Adheasiva)



Frozen Shoulder

Oorzaken:

Primaire frozen shoulder:

Langzaam progressieve aandoening

Geen duidelijke oorzaak

Spontane klachten

Secundaire frozen shoulder:

Duidelijk aanwijsbare oorzaak

Trauma, operatie, aandoeningen (diabetes, artritis, schildklierlijden)

Periode van inactiviteit schouder
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Frozen Shoulder

3 fasen:

1: bevriezende fase: duurt 6 weken tot maximaal 9 maand

Combinatie pijn – beginnende bewegingsbeperking – nachtelijke pijn

2: bevrozen fase: duurt 4 tot 9 maand

Pijn verdwijnt progressief – bewegingsbeperking blijft

3: uitdovende fase: duurt 5 maand tot 2 jaar

Bewegingsbeperking verdwijnt steeds meer
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Frozen Shoulder
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Frozen Shoulder

Behandeltraject:

Kinesitherapie

Fase 1 – 2: pijnloos bewegen

Fase 3: beweeglijkheid opdrijven

Stimulerende oefeningen en beweeglijkheid optimaliseren

Invloed op pijn en ontspannen van spieren rond de schouder

Medicatie

NSAID’s belangrijk in het begin van de aandoening

Injecties

Combinatie Lidocaïne-Cortisone

Hydrotherapie

Operatie

Littekenweefsel verwijderen, spieren en pezen vrijmaken
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ESWT

Shock Wave Therapy



ESWT

Geluidsimpulsen met zeer veel energie die zich als golven in de diepte 
verplaatsen

ESWT: aanmaak nieuwe bloedvaten en groeifactoren ter hoogte van de 
insertie van pees op bot

Versterking bloedcirculatie en stofwisseling

Vernieuwde doorbloeding treedt op 4 tot 6 weken volgend op behandeling

Veroorzaakt geen weefselschade

Verkalkingen verbrijzelen

Vrijwel pijnloze therapie
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ESWT

1: Radiale shockwave therapie:

Richt zich op oppervlakte : intensiteit  van energie ontstaat aan de oppervlakte van 
de huid

Schokgolf wordt divergent in weefsel verspreid

Behandeling spier-peesweefsel

Behandeling peesaanhechtingen

Minder effectief voor diepliggende structuren
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ESWT

2: Gefocuseerde shockwave therapie:

Gebruikt door meeste fysiotherapeuten

Energie opgewekt door luchtdruk of elektromagnetisch veld

Schokgolf gegenereerd door piezo elektrische elementen

Piezo elektrisch element: drukpuls die wordt opgewekt focust in een bepaald gebied

Effectief voor diepliggende structuren

Meest wetenschappelijke evidentie¹

¹Han-Yong Qiao, Li Xin, Shao-Lan Wu. 2020 juli 31. Randomized Controlled Trial. 31;99 (31)
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ESWT

2: Gefocuseerde shockwavetherapie:

ESWT wordt gevolgd door stretching en excentrische oefentherapie

Overbelasting vermijden gedurende 4 tot 8 weken (wel submaximale training binnen 
de pijngrenzen)

Eerste 6 weken na ESWT:

Geen langdurige NSAID inname

Wel Paracetamol of Tramadol

Effecten behandeling kunnen optreden 6 weken na ESWT
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ESWT

Mogelijk tijdelijke bijwerkingen:

Lichte roodheid van de huid

Kleine hematomen(zeldzaam)

Tijdelijke toename pijn (1-2 dagen)

Tintelingen (1 dag)
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ESWT

Niet calcifiërende tendinopathie rotator cuff¹

Echogeleide ESWT: goede aanvullende behandeling

Veilig en goed verdragen

Juiste focus op peesinsertie

Verbetering ROM

Kan herhaald worden indien persisterende symptomen

¹ Galarno et al 2012; TZ-Yan Li University Hospital Kaohsing Taiwan, 2015
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ESWT

Calcifiërende tendinopathie
Klinisch relevante verbetering van pijn en functie¹

Indien oefentherapie corticosteroïd injectie of NSAID’s onvoldoende helpen

¹Wu YC, Tsai WC, Tu YK, Yu TY. Comparative effectiveness of nonoperative treatments for chronic calcific tendinitis of the shoulder: a systematic review and network meta-analysis of 
randomized controlled trials. Arch Phys Med Rehabil 2017;98:1678-92.

33



ESWT

Contra-indicaties:

Zwangerschap

Pacemaker

Stollingsziekten of bloedverdunners in hoge dosis

Kinderen in buurt van groeikraakbeenschijven

Epilepsie

Oncologisch probleem in de focus, bv. bottumoren

Hartritmestoornissen (recent infarct)

Lokale infiltratie met corticosteroïden minder dan 6 weken voor ESWT

Osteomyelitis

Actieve reumatoïde artritis

Peesruptuur
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Dank u voor uw aandacht


