
Conservatieve fysiotherapeutische SAPS (Sub Acriomiaal Pijn 

Syndroom)/RCRSP (Rotator Cuff Related Shoulder Pain) richtlijn voor 

fysiotherapeuten en patiënten 

Voor patiënten   

Onze voorkeur gaat uit, om de therapie te volgen, bij een schouderfysiotherapeut die lid is van het 

www.schoudernetwerk.nl, Pieters 2019. Bij vragen kunt U altijd contact opnemen met de afdeling 

fysiotherapie van het ZGT (Hengelo 088-7085200 of Almelo 088-7083210). Aangenomen wordt dat 

het beste onder supervisie van een fysiotherapeut geoefend kan worden. Indien er geen 

mogelijkheid is tot het volgen van fysiotherapie kijk dan eens op de volgende link voor 

huiswerkoefeningen:  https://www.hmv.liu.se/fysioterapi/forskning/the-specific-exercise-program-

theresa-holmgren?l=sv 

 

Voor Fysiotherapeuten  

Bij de meerderheid (circa 75%) van de patiënten met schouderpijn blijkt een conservatief beleid tot 
voldoende resultaat te leiden, Haik 2016, Kuhn 2013, Karel 2016 . Een hele reeks aan recente RCT’s 
‘bewijst’ dat bij de meeste patiënten met RCRSP oefentherapie te prefereren is boven chirurgie, 
waaronder Holmgren 2012. Oefeningen zijn de belangrijkste therapievorm, het bewijs hiervoor 
neemt toe en wordt steeds krachtiger. Het toepassen van oefeningen met (opbouwende) weerstand 
lijkt een belangrijke factor en het oefenprogramma dient tenminste 12 weken te worden 
aangehouden om het effect te meten. Pijnklachten mogen hierbij optreden VAS <5/10, Pieters 2019. 
Toekomstig onderzoek moet meer duidelijkheid geven over welke oefeningen en de dosering 
hiervan. Manuele therapie, naast de oefentherapie, kan in de initiële fase worden overwogen indien 
geïndiceerd, Pieters 2019. Van additionele behandel interventies zoals spinale manipulatie, dry 
needling, kinesiotape en fysiotechnische applicatie is de werkzaamheid onvoldoende aangetoond. 
Fysiotherapeuten kunnen op basis van hun professioneel klinisch redeneren deze interventies, naast 
oefentherapie als kerninterventie, wel overwegen en bespreken met de patiënt, NHG standaard 
schouderklachten.  
Overweeg shockwavetherapie (door de fysiotherapeut) alleen bij patiënten met schouderklachten 
die berusten op calcificerende tendinopathie die onvoldoende reageren op analgetica, oefentherapie 
en/of een corticosteroïdinjectie, NHG standaard schouderklachten. 
 

Op basis van anamnese en onderzoek volgt een indeling in mate van reactiviteit van de 

schouderklachten (1=laag, 2=matig, 3=hoog). Onderstaand schema geeft een leidraad:  

 LAAG MATIG HOOG 

NPRS rust ≤3 4-6 ≥7 

Nachtelijke pijn Nee Soms Ja 

SST ≤20 20-50 ≥50 

Eindgevoel Voelbaar Voelbaar P en A Leeg, niet voelbaar 

Verschil in ROM PROM=AROM AAROM/PROM>AROM PROM>>>AROM 
NPRS=nummerieke pain rating scale,SST=simple shoulder test, AAROM=active assisted range of motion, P=passief en A=actief  

 

 

 

http://www.schoudernetwerk.nl/
https://www.hmv.liu.se/fysioterapi/forskning/the-specific-exercise-program-theresa-holmgren?l=sv
https://www.hmv.liu.se/fysioterapi/forskning/the-specific-exercise-program-theresa-holmgren?l=sv


Fase 1  

Bij een hoge mate van reactiviteit kan een subacromiale injectie en/of orale medicatie (NSAID’s) 

worden overwogen iom een arts/specialist. Na 7-10 dagen kan gestart worden met fysiotherapie. Bij 

matige of lage reactiviteit kan direct gestart worden met therapie.   

In de eerste fase is er aandacht voor onderstaande, waarbij patiënt specifiek moet worden gekeken 

welke behandelingscomponenten geïndiceerd zijn:  

 
Bron: SchouderNetwerk Twente 

 

- De mobiliteit van het glenohumerale gewricht, mobiliteit van de cervicothoracale 

wervelkolom, het AC gewricht en eventuele costale beperkingen, Helgadottir 2010, Cools 

2014. 

- Myofasciale restricties van levator scapulae, pectoralis minor en dorsale capsuloligamentaire 

structuren (low load prolonged stretches langdurig, TERT), Donatelli 2014. Normaliseren 

tonus van de schoudergordel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Simple shoulder modifying procedures, J. Lewis. 

 

 

 



- Neurorecruitment van de local stabilisers:  scapulothoracale (ST) en glenohumerale 

musculatuur (GH): scapula orientating exercises SOE, cocontracties, isometrische contracties, 

low load en in gesloten keten, Cote 2010, De Mey 2013. 

- Low load oefeningen cuff: bench slides, wall slides. 

- Bij een goede priopriocepsis scapulothoracaal uitbreiden naar krachtuithoudingsvermogen 

van de m. lower en middle trapezius en serratus anterior middels T,W oefeningen, Cools 

2014, Merolla 2010. 

- Oefenprogramma’s weergegeven in een schema: 

 

 
Bron: SchouderNetwerk Twente 

 

- Kinetische keten: zowel gesloten als open keten oefeningen, De Mey 2013,Cools 2014,Kibler 

2008. 

- Graded exposure. 

- Beïnvloeding coping/cognitie. Toepassen 3S lijst (zie bronnenlijst). Vertrouwen van patiënt in 

fysiotherapeutische programma is van essentieel belang, Chester 2016. 

- Screenen mogelijk aanwezige herstel belemmerende vlaggen (geel, zwart, blauw). Bij 

centrale sensitisatie starten met cardiovasculaire trainingscomponent, patiënten reageren 

veelal negatief op lokale (schouder) oefentherapie, Chester 2013, Nijs 2014. 

- Advies stoppen met roken, Bishop 2015. 

- Adviezen houding, een werkplekanalyse en sport- en werkbelasting.  

- Repeterende pijnlijke bewegingen (boven de 90 graden) trachten te vermijden. Daarbij 

zoveel mogelijk actief blijven op geleide van de klachten.  

 



- Differentiëren under- en overloaders. 

 

 

 

Bron: J. Lewis, 2009 

 

Groene vlaggen voor overgang naar fase 2:  

NPRS RUST  < 4 

Nachtelijke pijn Verminder en/of afwezig 

SST < 50 

Eindgevoel Voelbaar actief en passief 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase 2 

 Zo nodig nog aandacht voor onderdelen uit fase 1. 

 Scapulothoracaal/glenohumeraal krachtuithoudingsvermogen met een 

excentrische/concentrische component gericht op de supraspinatus, infraspinatus, 

subscapulairis, teres minor (loading in Y,T,W,L oefeningen door middel van swiss ball, 

dynaband), Holmgren 2012. 

 Kinetische keten: zowel open en gesloten keten oefeningen, liefst asymmetrisch met een 

diagonale component,  Cools 2014, De Mey 2013, Maenhout 2010. 

 Heavy slow resistance/functionele therapie.  

  

Groene vlaggen voor overgang naar fase 3:  

NPRS rust 0 

Nachtelijke pijn afwezig 

SST < 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase 3   

 Zo nodig aandacht voor onderdelen uit fase 2. 

 Sportspecifieke training van krachtuithoudingsvermogen naar hypertrofie en plyometrie 

volgens KRS,  Goolberg. 

 Return to (bovenhandse) sport overweeg een Isoforce test met als voorwaarde excentrische 

exorotatie: concentrische endorotatie ratio bij werpsporters rond de 0,67. Deze is wel 

sportspecifiek.  
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